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Yazan : Asım Us. 
\rozgat meboS11 Sırrı tçöz'Un 
- rlı!t ,·ergisi hakkında HUyUk 
let Meclisine yaptığı kanun 
fi üzerine sıhhat \'e içtimai 

"-ıa,·enct encl.iııl{'ni tara(mdıLD 
lan mazbata memleketimizde 
ııs meselesinin bup;üıfniı dom
u pek güzel ayıhnlatıyor. lln 
batanm ilmi tetı.tklrre daya· 
k ortaya koyduğu hakikat !fU• . 

'l'urldyede dağum nlsbetl \'Mıt.· 
olarak binde 40 olup bu nisbt'l 
liin Avrupa 'e Amerika Blrle
devletlerln<!eldml<.•n daha yı.i'l<· 
tJr; bu sayede ölllm nb;bctJ 
ce olarak fazla olmasma rağ· 
'~ti binde lR,!l dP.rceesin· 

olan nüfu§ artma nisbet i ay
nıemleketlerdckiııclen üstiin-

• Şu ha.le gör,e Tiirld~ ede do
, . ., artma clhetleJtinden bir 

Qs endlŞeSi ol:ımaz: Eğer nü· 
artışı synı nlsbctte, yani bin-

18,9 dcrec~:nde ılc\ am edene 
leketimlzin bir nsır sonra nU
mil<tan 100 milyonu bola-
r. 

~üfus artışı bakımından Türkl· 
ln beynelmilel durumu hak-
da daha iyi bir fildr cd~nmek 
~lmanya, Bıılgnrista.n ICu-

l'tya gibi A\'rupa<l~ nüfusu en 
artmakta olan memleketlerle 
bir muk:ıyescı yapıoak kifi· 

kendisine nüfus illlrilsil olara'ti 
alırsa hiç de müballplı bir haya
le kapılmış sayılamaz. 

Ancak böyle TUrklyeyi ytlz mil
,on nüfuslu bir Tttrklye yapmaf,ı 
bir milli illklisU yaparken idari, si· 
yasi \'C içtimai tedbirlerle hakiki 
bir nüfo" politikası tutmak da la
nmdır ki esaslı bir uğlık teşkllitı 
bunlann başmıla gelir ve ba teıki· 
ıat ~birlerle beraber bütün köy
leri de içerisine almalıdll'. Zira 
Türldyede en (Ok dopma olan 1 
yerler köyler olduğu tdbi bllh118Sa ı 
küçük yaştaki ı;oc!uklar arMındn 

1 
ölüm ,-akalan da en dvade yine 

, köylerdedir. Şu halde· köylerde 
c:ocu'ı< ölümlerinin miktannı ne ka-
dar az:ılta.bllirsck yüz milyon nö
faRlo THrkh·e tilklhıfine o kadar ça· 
bak yntdıışmıs oluruz. 

Ruscukta 
Işıklar karartı:mıya 

1 başlandı 

Milli Set 
HipoC.:romu 
teşrif ettiler 
AQkara, 7 (Valut) - Relslcum. 

burumuz Hlll1 Şef tamet lnönll, bu. 
gttn Hipodromu tqrU etmişler '9e 

at kOfUlarııu aeyretmlşlerdlr. 

1 Teaznatıı Jdtall z 
1 

l - 'I 79 ~·t4~!!w lmpcmlarta l\'1111 
ı~ ••IJldıahar Sd..lerl,. ft llanlel ..._._ 
•·VJk-ı-un Oltlm\\,, adlı, 165 kamtJak r .. vnhn 

L ,ala~ so nıu,. ftrl,_ııeek __ ıu_. ________ .,.. 

.Japon va 
Amerika 

ve 
i ngiltereye 
Harp ilin 

ettı 

150 tayyare 
Havay adalarına 

hücum etti 

Ameraka 
-------..-----... 

1 Bütün askeri 
Ribentrop Örfi idare kuvvetLere 

Balllaaıara geUyor k 
Bena, 1 (A.A.) - o.F. l.: on1utar 1 Seferberemr 
Alman hariciye nazın Rlbentrop 

bir av parttaı için Budapeot.eye davet Bugün vazifesine verdı· 
edllm~t.ir. Buradan Bükl"ef ve Sol baflıyor 
yaya gttmeai muhtemeldir. I 

Bu ztyanıtlD busua1 mahiyette ol ı Yeni Örfi İdare komutam Ge-
duğu bUdırtlmlpe de. Avrupanm ce nemi Sa.bit Noyan bugün şehri-

aında mevcut 01&D arazı meaeıeıerlnı caJrtır. 

' \'a,.~ngton, 7 (A.A.} - Röyter 
Bu akşam neşredilen btr teblll

de bildirildiğine göre, Japonlat 
Ha vay adclarmd'l Pcar 1 - Harbur 

Doğum ölüm arton 
l9,7 11,7 S.a 
22,8 11,7 9,l 

So/y.J, 7 (A.A.) - BugUn • 
1 den itibar<?n Tuna U7.erindeki 

Rusçuk şehrinde saat 18 den 
güneş d<>Jhıncaya kadar ışıkla
rın tam karart•Jması karan me. 
riyet mevkiine girmi§tir. 1 

nup doğuaundakJ memıekeUer ara mize gelerek vazifesine ~ya· 

._ ____________ .. balletmete çah..,catı aıınedUlyor. 
(Devarm Sa. ! Si. ~ de) 

~~ys 29,6 19,2 10,4 
'."'111'klye 40 21,l 18.9 
~le bu rakamların lhtJva ettl
~llgatU ifade bize ytb milyon 

lu bir Ttiı':dyeden bah11etmt'k 
etini verlyor \'c e -..er % 21 ı 
tini bulnıı ölllm derdine hir 
bulunacak oluna bu mllU tll-

lbı bir L"ır beldemeden de ger· 
~~blleeebrlnl gÖ!lterlyor. 
ert.lcr lc~in bir asırlık ömür mil· 
a dPtilse de yüz binlerde bir 
len nadir hldisedlr; fn1mt lıa· 
ebedi olan milletlerin ha:r3t1-

lllıııbet1e ehemmiyetsiz dcn11c
der~e kısa bir z:ıman me-

"ıldlr. 
~un lç1n cUmlınrlvet hOkümetJ 

milyon nilfaslo Türk.iyeyi 

Naooli 
Bombardımanı 

Kahire. 7 ( A.A.) - Orta 
şark lııRiliz hava Jruvvetleri u • 
muml kar&l'f'lhmm tebllli: 

5 - 6 ilkklnun aeceai Naoo. 
li iberine tekrar bir hava akını 
yanılmıştır. 

Tophane, torpil f abn1tası, tay· 
yare şasi fabrikası ve v~on a. 
ymna nrlar·na bombalar isa. 
bet etmiş, infila.klar ve yangın
lar olmuştur. 

BGtUn bu hareketler sonunda 
tavvarelerimi7.den on ikisi nok. 
sandır. Uç pilot kurtulmuııtur. 

f arti kon'ifıre!eri ~aşl'!!!_ı 

Bakırköy ve Aaaıar kongıre
lerinde neler konuşuldu? 

~urtyet Halk Part.lalıılD kaza 
l'elenne dUnden IUbaren bqlan 
'11ln Uk olarak Adalar ve Bakır. 
kıı.zıııarmın kongıreler! yapılmı~. 

leongıreler büyük blr al&.ka ile 
edllmektedır. Halkm derdlen 

>euert birer birer teablt edUerek 
geUrllmeısl lc;;ID ilgili makam. 

levdı edllmektedlr. 
~ll.Yucularımıza kongıre toplantı • 

yakuıdan taklb ederek, yurd. 
D dilekleri Uzerlnde gösterilen 

1r atlkayı canlı bir surette gös 
eıt lÇID bUtün toplantıları aıra l-

'-fretmege kara.r vcrd.k. 
~ lık olarak Bakırköy kongı. 

Yazıyoruz. 

L • • • 
."'t tam 10 da Bakırköy parti bl. 

Clayız.. Kongıre delegeleri ve lza. 
lopıantmın açıımaamı bekıtyor • 
8aıonunda Vtllyet. Parti ldal'9 

ı Azalan. Belediye reis mua • 
l.atn Aksoy, Daimi EncUmen. 
flertk Ahmet SevengU, Vlllyet 
le lzaıarından baztlan b&Zlr bU. 

>orıar. Kaza ParU bafkam Su. 
"'•at direktörü Ziya ErC:lem top 

açarak partili arkadaşları ee
"11f, partinin kurucusu Atatürk' 

"'tıraaına bUnneten Uç dakikalık 
~ davet etm11Ur. 

il ınUteaklb PnrtJ l>qkanı Ziya 
1tllık faaliyet raporunu oku. 

' ~ladı: 
"- eenekl çalı§mamızm en ba. 
l•leıı işimiz. millete birlik va. 

'lıc. ltı teminine ı:aıt1mak oımu~ . 
ıın Şerımızın btıgünktı b1lyUk 

01 
11lln etrafında milletçe de bir. 

t '1tı~nu tC'barUz ettlrm"!lktedlr 
1~ dırektlflere uygun olarak 

toplu bir halde ?ıalltımızı lrfad etme. 
ge çalıştık.. Geçen b11' yıllik Ç&UfmL 

muııa kazamızın Partıye dah1l lzaaı. 
ııın yektınu 2684 e tıaUS otmUftw •• 

Kaza Pnrti başkıı.nı t>Und&D eoııra 

taöztı halkevl başkanına bır&kmııtır 
Halkevi başkanı halkevine lulyıUJ a.. 
zaıun 1060 a yUk.8eld!ğUıl. poWtniltk 
!erde 500 den fazla baataY8 bakııcı .• 
pı. bir kısmının Ulçları tcnıın edı 
diğinı, llk ve orta t.atıaıl ça~ında bu. 

lunan fakir talebeye klt.aP ve 1000 
aakere kışlll< etYa temlD edlldlgtru, 
köylWere tohum, ve ziraat Aletler! 99 

nldlgtnl ııöylem~tir. 
Ha!kevt ( Bl.za.n.s tarih!) adlı bir 

eser vUcude getlrmege oqtaoıış, ayal 
zamanda bir de kitap argls1 b&zırıa. 1 
DUftır. 

Halkevt re!alnden 900ra parttnlll 
muhtelif l§lert etratmda tıafkall i.18. 

batına devam etmlfdlr: 
"- Kazada 1UM4 metre murabba: 

yol yapılDU§, bir çok 90kaklar Ui • 
mir edllmlf. aivrtatnekıe mucadete ı~ 
11~ önemle devam ecWmlf. tıemızulc. 
ktııttır. tarım, nterlner lflerl prog • 
rt.ıD dahilinde IDkifal etmıttlr ... 
Parti bafkanmlD nutlnmdaa eow'"'\ 

geçen eenekl dlleklerdllD Wal edllfD
ler okunmut ve yen! dlleklertn goril. 
~utmeatne geçllmiftlr. 

Bwılar aruında blr oolr köyıertn 

öğrelmenalz kaldıgı. bUralara öğret • 
men gönderUmelll. k6J okuııannm 

mabrukatmm YU&yet bOtçeelndeD ve. 
rtımeai. Balurk&ytm alm.lneklerdPI 
ıcurtanlm&ın. Ebedi ve ıınn Şefin re. 
9ımler1nln udacal1 aıııballertn test>tt 
edllmut ve .....-ıe ,.nen aaılmaııı. 
nm önllne ~mal, kGJIG~ topnll 

(D'1JOmt &ı. ! Bil. ~ de) 

Galatasaray ingili 
akın1ını 4-2 yendi 

Ankara, '1 (VAKİT muhabirinden) Oyuna tngtllzler bq)adı. Akm oa.. ı 
tııguız profeayoneı takımı dün dör. lataaaray mUdataaaında kealldl. O • 
dUncU mnçını Allka.rada 19 Mayıs sat. yun çok heyecanlı ve zevkli oluyor. ı 
dmda §imdıye kadar teaadut edllmt. İDgillzler ellerine geç!rdlkleri blr a.. 
yen b1r aklabalık önUnde Galataııaray kmda Galatasaray nmf ealıasına ın. 

ıa yapu. diler. Sıkı blr §UUe oyunun blrtncl 
Hava c;ok aoğlık, sıtmn altında 8 daklkıuunda ta.kımlan lebine ilk ea • 

derece tdL yıyı kaydetWer. 
!ıılll8abakada BaşVekn veklll Sarac- GalatasarayWar. bU golden 80DJ'a 

oğlu ŞUkrU, MUatakll Gurup Relal , c"•nlandllar. Ve İngiliz kalealnl ar • 
Vekili Raruı Taı-ban, 1.ngillz setırt, dılar. Arltten Gazanfere ye Gazan • 
Nurr ::.n ve Muvaffak Menemenciogıu, ferden Mu.ata.faya gelen topa ııollç 

Matbuat Umum MUdUrU, btr ço1c me. 1 güzel bir fllUe qlara taktı. D&rc:IUD
busl&r ve devlet erkanı vardı. 1 c1l dakikada Galataııaray Muatafn • 

Maçı lnglllz tıakeml Millter Lorey nm ayagtle beraberJlA1 temin ett.1. 

ıdare ediyordu. (Devam1 Sa A c:,·. 1 _,, 

1 CEPHELERDE DURUM 1 1 benim kösemj 
Sovvet ıtukavamelını ki' abııecek yeni • yazan: hakk; ıarık us 

bir cephe: Amerika-Japon naroi "dinleyerek okumak,, 
ŞARK CEPH.t::StNDE 
Sıfırm altında 25 derece soğuk. 

ta kanlı boğuşma şiddeti eksilme
:lcn stirUvor. Sovyetler, bUcumla· 
rına yarma teeebbUslerlne ver· 
likl~ri hızı devam ettırmektedir
ler. Leningratta don tutmu§ Vol· 
vayı bir kesimde geçtikleri Alman-

~mJ!lii:l!ftf 
Moskova - T ula 

• t 

demırvo.u 
Almanlar tarafından 

İşgal edildi 
<> 

228 tavvare 
dUşürU do 

Be~ 7 tA.A.) - Alman or
dulan başkomutanhğmır. tebliği· 

Oonetz havzasında Alman ve 
ttaıyan tetklneri, revkallde 90ğ11 

la ra!men muva.ffakiyetU mevzil 
taarruzlar yapmışlard'T. 

Dntn cephesinin blrc:ok yer1erir.• 
de ~ovyet taarrwılan pQekUrtU1-

mtl.§tllr. 
(!JtJtJtmM Sa. S 81J. 6 tlo) 

larla silngU harpleri yaparak bazı 
köyleri igal ettikleri bildiril' 
yor. 

Stal'nogol'llk şimalinde Almanlar 
şiddeli bir tanık hücumuna g~§· 
!erdir Kuvb ~fdelti Röyter muha
birine göre Tikvtnde de Rııalar 

(Deoomt Sa. ! Sil. 5 dı) 

TıMOÇENKO 
Almanlan adım adım 

takip ediyor 

Don havıasında 
Alman taarruzlan 

durduruldu 
Mosko\'&. 7 <A.A.) - Sovyet 

tebliğine ektir: 
Yunan çeteleri Koniça Şehri böl 

geslndeki ttaıyan kuvvetler ne ta
ı.rruz etmişlerdir. MUsademe esna 
sında iki İtalyan subayı \'C on ikı 
asker öldUrUlmllştilr. Çeteler. iki 
otomatik tllfek ve blr ağ"r mitral
yöz almışlardır. Kerrenı Umanm
da çeteler kUc;:ük bir dalyan gemi
!dıtl zaptetmişler. mtırettebab 61 
.iilrdUkten sonra gemyi bo.tmnış • 
tardır. Florlna şehri clvannds c;c· 

(DetN.mat &ı. ! Sfl. ! de) 

atamedl, be§ buçuk asır önce amaayada y&§&mt§ bir §&lr.mlz. yıldmm'· 
m blr ııehzadesine hoc&lık eden bu tUrk mütefekkiri tlmUrlenguı yanmda d& 
bu!undugu için ona 80 akçe baha biçmek ve buna dıı. güzel b!r te'vU JOlu 
bwm&k zemininde kcndlaillo attolwıan Iıkra kUtUbhane raflarında ziyaret 
tıekltyen eserlerinden daha ıyl tanınmasına hizmet et.mi§dll'. bW:ıun bir dıa 

bamzavl adında kardC§lnl biliyoruz kl lıamzaııAme adı lle kırk bu kadar 
clld tutan bır tarihi roman muharrir!dir. 

{fO bu kadar cıld) den Urkerek: 
''Slk.Jetüı fehm olunur bacm.I ldtabmda.a .ealD?,. 

demeye tıazlrlanmayınız. (hamzan&.me) nlD elime geçen 37 lnc! cildln1 BiR 
b:LZ1 notlarıylc takdim edeceğim: 

tıımaU oğlu molla a:ıılll actında bir mllcellldln yazması olan clldlD be. 
vma 11 cemadiycl-OIA 12G5 tarihi ile §U kayıd dll§llrülm~: "baueU ...._ 
WAlllll ~ f8b7.ade tabbanceinde kınat oluomu.,clıır. iWmlana k&m.I 

'eeMJc1 oaman efendi kıraat otml,cllr.,, 
96 yıl evvelki sahney1 gözUnUzün OnUne getırtnlz: şehzadebe.§mda tab. 

llane denilen ve f&klrleri, klmııeaiZlerı yedlrtb dilllendlrcn içtimai btr yar. 
dlm mUesse868! yaşıyor. görmek ntmcunden mahrum olanıara orada babt
aızııklarını duyurmayan insanlar buluyoruz. körler bile bir teşkllAta batlL 

ııeollcl osmanka.tibleridlr. peygıımberin amcası lıamzaya niabet edilen kah. 
ramanlıklann bu uzun hlklyeslnt onlara okuyarıı.k nıhlanna dUnyaları 
açıyor. , 

bu satJrlarm UatUnde bir ba§l•a kaJemıc bir kaç h"cllme: "a~ı 
kebirde erdebll derglllmda tıatmolundu. flMC 1~'71 ... 

tıqka blr sahifede daha eski bir işaret: 
••kumkapı lrurbünde vali paoa mahallesi ıılklnlerindea baleMJ llıınlıtn> 

ağa baftesinde kıraat oluamuf(lur. 8 ;;evval 1193.,. 1271, 1299 .• 
t&rihlcr 1301 c kadıı.r yUrtıyorlar. nihayet unkapanı köprUsUnde &anar 

~'Upurundadır. "kastamonulu mustnfn. efcndı asker neferlerine dfJıleterek 
tıatmetml§dir. haztraıı 1301 • ., 

IU ••auııeuırea tıatmetme,, ne mübarek bir an'ane imiş! 
blzfm balkevıerimiztn kitab ve l'S.yım kollarma ödev ayıran ahlteler 

Wiylc oırutna tıe canl:ındınlmıe odalar tasavvur eder. acaba b&sma kitab 
crkdtkdan, radyolar aeılnl her yerde duyurduk®:ı. opar!Orler libl teknik 
Tfun1,alar bulundukdan sonra dinleterek okuma bir cemiyet tııtl~ olml!~ 
dan ı;ık.ml§ mı olUl'Or? yoksa, bunlar nk.atne. bize dalm kolay ıwr.ı,.,ıın

dAbe. faydall kılm.ır bir ovdınlatma yolu mu açıyorT 



.. -
·' LiBVA HARBi Sovyet tebliği 

~ C_T k "' (Ba.,.~arafı 1 inci Bahif ede) 
17 n r P- n I teıerte 1Wyım. oıtırerlerl nnuma!:ı 

~ 
. - l lllABS•e!ler oJmq, tt&\ •dd f[ d • yanL'll n'm- ?ı.ıYbtı:ı. ~'l'tlilUŞt::a. S l e en l :r..Qndra, ' cA.Jı.> - Ttmogcnko. 

~ c nupt4 Ustlin vuly Un! mulın!e.za, 
Kahire. 7 ( A.A.) - Orta yn devam etmekte ve ncnt hıı11n~ltl 

ark lngilız kıt'\"Vetlt:ı i uımuııı \on Klelst. orduşımu y~kmdtın tnk!p 
arargli.}ıJDlll tebliği: lmektcdlr. 
Son 2·1 saat :rıı.rfmtla Tobru- Moskova mUoofikrl, Alnlanları 

l1Jl tam cenubunda Ela.d<'lll ve dort .esimden tard3ttnl.al rdlr. Sov • 
lıfr • el • Ge'bİ ara ındaki bol- ~ctJcrlu kBycıkı;t krt:nl:ırı, AlmarJan 
ilde ehemmiyetli faaliyet Ol· ı aeırm~t·r. 
1111tur. . ı oybi cf, 7 (A.A.) GU:ılcrcc 
B~ ?arekc~ esnasında, Bır · ~·l ı e\ vel General Scllvcdlcr t.ıırnfın • 

lebının taıp.ben altı ~uçuk kı. dan Don havıasına. karrj.l merke7Ae 
:ıaıetro doğusunda ikı tank ve 

1 

\·apJnuığıı ~Iıyan Almruı tnamı. 
iz ~ otomobilden i~ret ~u durdunılmu.5tur. Sovyet ıutaı: • 
lr duşm.an. :kolu, cenup Afrika- rı, i.m01 dOısmanı h.'lıvvetle t.ıll'de.. 

kuvvetlerm taarruzuna. uğra. diyorlar. B~ Rus muvaffo.loyeti, 
»ı. tıı.nkl~ ~ir~ kullanıla. mUhlmdir. Zlro, eğer Schvcdler 
atı: .. hale ge~t.i;. w kencfüıine bir )ol buhbilmi.'} oJsay. 
Dü.~ nakli)'den d~ıtdmıs dJ, ROıSi.of istikametinde Hr.r:4ono• 

il' ve rica.te mecl>ur cdilmisler- tun ve Lopatlntn <:eIWunr nr~ o.. 
ti' .. ~u son haberler ~ireye Inca.ktt Schvcdl~t, topçusunu yığ. 
lldıği vakit bu ~uınl !>ölge i. mak ımretile Sovyet krtalannı up 
llıde ayrı 8Yl'J ild h.are.&: t da. tetme ~{" çalşn •• f kat muvnffo.k 
a Y&ı>ılmakt& bulunuyordu. olam~ ve mukelrJ taamızla.n 
Bu hareketlerin birinde, düş· I bu suretle eemereılı kalmşt.Ir 

1111 ıı!yadeei Bir • cl - Gobi Ri· Ru.slıır birçok kasab:ı alm~lnr v~ 
talinde İogiliz ~ve Hintli krtala r'~n m'uclbmee ilerlemekte bulun
• taamız e'fmi6 ve ltuwet.lerl· mu,tnrdır Dtımıuuıı hUcum ara • 
lis karşılık taamın g~işt.i. bnlarr tıı~I ııkun knldığmdıın Ha 
Sayaşa ay ~ığında da deyam ritonof ve .Lopatin ileri hareketıC: 

dildi. Daha şımııldc. her iki ta- rine devam etmektedirler, 
at zırhlı kuvvetlen arasında 

ilkklnUD öğle ve.ktlne doğru 
~ bir muharebeye girl. 

Bu mu1ıazoeljeain eeyri hak
& mda henüz raporlar ~lmemiş. 
e de zırlW kuvvetlerimizin bıı.. 
ı muvaffakıyetler elde ettikle-
1 husmunda cmare!er vardn·. 

lngiltere 

....,,,,,,. 
Y4(11"9 --------------------- · lı. ıu11 _,.-

ı Benzin tahdidalı ı Japonya Amenc{a 1 (!epi eie~ t ~ (:~~ urn 1 S~rp komünist 
uzatıldı ve ingiltereye brm<~~~~:: ~;t~ır çeteleri 

h 
.1... ·tl"' lcr, Alm.anlarr nbhtlm altma &1-

Anbnı, 7 (A.,A.) - ~- arp 1 an e 1 ml3lardlr Alın .. .ıılo.r ıtı•s ~e'b-
Jct.ten td>li&" ediJ:mistir; b~~ nktm k~ üiİdlıi-

9 eyUil l9H tarlhlnde itıba.rcn yor Soğu.it ve m~e gü<'lüğll 
~1 te'\'Zia.tı U.tbfk edilmekte (BtJŞtarof1 1. trlCi Bahif 6M) ~a mUstnhkem. füın c~ph~· 
o!a.11 ~.nlıdl~ !J ~~n 941 eehrinc bir l'ıava akmt ile te.amuı sinde Alnıa.nlann D~tlklart 
ta.ri.hinde :11un ~olan CMS1m' ct:ml6lerdir. güçlük inkAr cdilenı Ancak 
daI1Uin<le 1J ft.inc.tk&nun 1942 tari- V~~ııgtt:n, ? (A.A.) ·- IUiyter; nu da k:nhul etmek ez. Jazmıdtr,~ 
hine dı.-ndar devam edecektir. Reic Ru.zvclt, Ja.pon lı.G.va ı.-uv. her cephede Alman t.azyiki çok 

~tıerinin Hawy nda.lnnn<b :Pearl pıdetlidir, Ruslnr bu t..-ızyfıkf ha -
Harbura tM.mJz ettiği hnbcrloi fiflctmek için c:o'k büyük gnyret
teyit et:mifjllr. ler s:ırfcdiyor, bu arada bazı muPartinin roman 

mukafati 
Partinin romnn mWtiü'atı ha... 

zır!ığı bitml§, listeler jürl 9.za. 
lın:.ına gönderilm16t1r. 

Kitaplar Ankara \'<: Eminö
nü hallrevlerlndeld jOri tBrafm .. 
dan ~ilecektir. 

Mük&fat Ahm.k ~iyen 
muharrirler 25 ilkkQ.nuna im. .. 
dar ~li~ bildirecekler
dir. 

Parti kougıreleri 
(IJaşttrrtJfı. ı iJwi 8<1.hifccle} 

teıılln edllmeal, UıUld).rta :nı~~Jo -
ııfn ıııkla§tınlın&Sı vardır. 

Dfleklerden 8002'& yenl idare heJ'("
U aeı;tm1 yapılnun; Eak:l idare boyetl 
1bka ~- .BUy1Ude?e tAztm tc?. 
gratl.&rmm çekDmestn.e karar ve:rf?c
rek topıant:rya aon verllml§tlr. 

ADALARDA 
Malar lcxJı!ıgııuı. dUn Mat U de 

&y EmJn AllnfD başkanlığı altmda 
toptanarak blr y1Uık çalşna roponı. 
:mı okum~. RApOt' ckı!erlyetle tMTtb 
eclllınJ§t1r. 

l'a.,;ngtA:m. 7 <A.A..) - Röyter: vaffnlayctler de kaydediyorlar. ·ı;•a. 
Rem Ruzvclt. D::.hu b(iyllJr. eda.-

6.Dldnld bQt.Uıı kara ve dcııiz faa,U.. kat biltün bunlar, Alman t.nzyHdni 
yetlcrlne ayn oyn t.ıwnır.Ja.r ya- luro.cak 5id'dette olanuyor. 

+.-..ı 1~1~ Raslarm S1bcryadan ı>ark ccph<>-
pılUl.13 olduğunu dn ""'".Y~t ey "".-.r ~ mühim kuvvetler getirdikleri Al t bi9'',,_ 
tiriklnci lı1!.va tna.mızunun Mani- doğra ise, Japon - Amerika lınr- man e 11gı 
lMaJd kam ve deniz üslerine ya.. ~f baalhıı~d ~~nrada ~ırSovyeht - (B'"°"'arafı ı inci BaTıifeclc} 
ptldth'l bil.dirilmdttedJr. apon U1.n1 ımUll. .., 00.P e a· ~~ 

1 .haldı__._ •-cite- ç.ıJmam beklenebilir. Bu, Şark Lcııingrad iiDiliıdc Sovyet h-uf" 
Bu meee e..-.- gue\,Ç cephesindeki Sovyet mWaıvemeti- vetıe:rinhı, ee.-.ao tn~ri ~ 

re yapilan kısB dekJArasyouu, reis ne en büyük daııbey! ;indirebilir. tmıklarla. takviye edilerek ~pt.1' 
ltuzvcJttn kAt.ibl Early okunu.lôtur. LİBl' AD.l. Leııhı.:.~ öıı.Undc ~t kuV • 
Va~gton, 'Z (A.A.) - Röytcr: Bir durgunluk de""esi g~i- veUerinln, ı=ıava.5 tayyarclcrl ~ 
Harbiye nezarotJ, bOtun askeri u ~ ııa· 

mcmttr l'e mü8tahdcmlerin eefCl'- :ren Libya iharek.Utı yeniden ~la takviye edilerek ~P 
bor edilmeleri emrini vemı16tir. hızlanmı.stcr. tmpara.torluk ka... GlkIŞ te\iebbilsU akim ~tJtf 

v • '7 (AA) Rö tc ra ordulariyle ifflıirliği yapan J .. eningıııd bö],ge6inde ıı.skCrl h~ı.. 
a,euıgtoıı, • • - Y r: cenubt Afrika. ve JıGr Fransız lcrin bomberdmınnma devam C""".1 RciB Ruzvelt, Birl~~ Amerik:n hava kuvvetleri de ka-ı ku7. ır~tir. Bütün doğu ccpheırinde,). 

mUdn.fa.a.smı it>Wıdaf eden ve ııw.- -"' ri d~ 
blyeti if§l'L cdilmiycn tall:rı?..tm t.ıı.t· vctin gerilerini, nakliye kollan- ! ma.n Sü.va.5 ta.yyarele , ·· 1 
blJd .~ .. .1aıra ve dcnlıs muba.robe m ve tayyare meydanlo.rmı bom mevzilerini, asker topluluk~ 

~- lbardımana jştira.k etmişlerdir \•c ~-olla.ıım bo~'D.?'8k 1'. 
lnıvvetlerine cm.tr ve~tir. Bir. el~ Gobi'de İllgiliz - Hint ra. hnre!tilttnı müe ... ir 6U?'ctto kt-... 

''ııısingtoo, '7 (A.A.) - Röytcr: li ve Alman kuvvctlel'i :ırasında vctlendinni~tir. 
En w: iki Jo.pon bom2ıo.rdanan başlayan bir 98J"PT:mtn. bf.itün La.doga. gölünün cenup doğus\lll• 

tayyare5i. mahalli 5Mtlc takriben ~ece ay ış1ğmda 'devam et- cfa.ki Sovyct ha.va ü.aleıi bombSJıfl 
7,85 do Honolulu üzerine geJm.Je miştir. mıstır. Oncga ıwrtezinin ba.u ısa. : 
ve bomb:ılnr atmıştır, Bu harbin verdiği sonuc an. h1linde revq tayyareleri bir fa.b 

Nevyor:k, "I (A.A.) - Röytcr: laşılamamıt;tır. Tobrukun ~ oenu. r.lcay:ı. a.ğtr çapta tam iSQbetlr.rl 
Henilz teyit cdilmlyen bir Ho- bunda İngilizler kilometrelerce hUcwn etmi tir. . • 

nolulu luıherinc göre, Pca.rl Hal' - ilerllyerek iki sahra topu, 15 Manş denizi bölgesmde :f.n$ill• 
bur açığmda. bir yaJ:ıoncı harp ge. otooıobil ~ .. :ı..~~ ctmi"ler, 2.5 seri hlicumbotlada Alman ın&)-ıı 
m1ırl görllnm.U.::; ve ~ müdafaa "4W.w ~ - t emil rl mda bir dl ~ 

ij 

Bir • ~ .. Gobl cemıp batJ!un 
... bir kaç t.a.nldı ibir dilşnan 
:olu. dün e.kşmı İngiliz kuvvet 
sine tnamız etıı:ılt7. fakat hf~ 
tr muvaffakıyet ku.anama.mış-

Ma.caristanla iıarb lıaJinde 
BudapC§te, 7 ( A.A.) - Ma

car ajansı bildiriyor: Macar • 
İngiliz siyasi münasebetlerinin 
kesildiği günden.beri Mf!cnri&tan 
da.ki İngiliz menfaatlerinin hi. 
nıa.yeslni üz.erJnc almış olan A
merikanın Buda;peate elçisi dUn 
gece saat 23,10 da Macaristan 
Hariciye Nazın bay Boı'dosiyi 
ztynrct cc1erak lnglliz ihUkCimt-
tlnin bir notasını vemılştir. 

DDeklerde, bllbr~ lhtikAr l§lyle 
mCcsdelo edllmeal ıctn c:ezıuıın nrt.t.r.. 
mmur. mnytcl Y.tu"'lrrfye maddeleri
nin Mkamct ~i)~ d&l,"2lm&m, il'lt1h.. 
Jd.k koopenltiflert11ln kunılmıı.m, JB~ 
madd~let'tı! yıt...5ttlt ed0mt'81 Vlll"dtr. 

mevzilerine at~ ~tır. Alman askeri esir etmi§lerdir. ara~"tCI g e ll!'88 . bit 
Çöl har.binde gerçi muhtelif nb; eave.§J olınuııtur. Dfl§maıım _..ı 

Nevyork, '7 (A.A.) - PJSyter: menzillerde !fazla. k"ll'VVet bulun- hllcumbotu ba.t.ınlml§, b!r dll:::~ il 
Kolombiya kunıpanynsmni Ho- dunılmu:YOr. Bu bölgcdo bir Al. huara ufra,tılzıuibr, Alınan birv 

:n.olulu radyreutıdan telcfanln. ver- man kuvvei ik ~ıı.,ümnması leriuin hiobiri batmam~ ve ~· 
dfği bir habere göre, maluı.Ui saat Ahnan1a.rm ycııi bir o.a.mız için m uğrıı.nıaz:ıuour. 

ır. 

Bu notada l muz hUl"funeti, H. Bedret:tsn 'tngıNı llo oo.a.t 3 de JıAla devam eden Hn· l-uvvetlerl ba8Jm. yerde toplam?I Afrika fjimalindc, muha.rcbelel' 
Tobnık doğusunda. sahil yolu 

21erinde temizleme harekeileri 
dlceaincle Zl d.talya.n askeri 
!elim olmuşlardır. 6 ilkk8.nun gCCX! ym.'lSindan itL ~========== 

ha.ren ln,giltere ile Maca.rista.n 
vny tama.rruzuııa ta:kblrcn 150 Ja- o!ma.1an ihtirnnliue atfedilebilir. devam ediyor. s~ sa.bili >-3.'' 
pon t&yyaı'df. ~ etm.lştlr. Scydi - Reza.k'da İngilizler kmmda bir Ahmw. denizaltı refSl~ 

Bir~ daha batıdır. Sidi . Re.. 
egh - Ela.dem bölgesinde, düş.. 
ıaıı devmnlr ~rette hımalan • 
Wrtadır. 

OLUM 

arasmda harb halinin fiilen mcv 
cut bulunduiu bildiıilmekledir. 

Lonllra, 7 ( A.A.J - Dahiliye 
nezaretl, 16 ya§Indan yukarı Fin 
land.iyn, Macar \.'C Romanya te
bealannın, dügmah ta:biiyetlnde. 

Karik&tUrist Orhan Uralın ki ecnebiler h:ıkkmda. tatbik e. 
ıabaaı, mülga Divnm Hümayun dilen husıwi hükümlere tabi tn
:alemi hGlefa.smdan ve tstan.. tulmalan hnscbilc en yakın ııo
"11 Belediye Bahçel~r Müdllrl. lis merkezlerine rnlita.caat mcc. 
ıati memurlarından; lsmail Ra. bur.iyetinde bultmlukfarmı hu 
r Ural dün b.lb sektesinden akşam Uful etmiştir. 
mıabr h&kkın 1"0.bmetlne ka.vua- Bto1tFr.olm, 7 (A.A) - D. N. B~: 
11DŞtur İngiltere !haberler bürosunun 
C'.erıa.7aL buı;ln kaldınlacak, ' bildiroiğine r;öre, Yeni Zelanda 

ımar.e rıaınma ~leyin Fatih !başvekili Fraser, Yerıi Zelanda· 
aıniinde ktlmdıktmı sonra Mer- nm Finleııdiya, Romanya ve 
:ez efendiye de!nedlleooktir MacnrisUı.nln. kendini harp ha.; 
lerham.a Cenabı Hakkın rah: imde aaydıiimt tsyid eyl~r. 
ııetini diler, kederli arkada.,. 
ıuza ~ ısailıfı dilem. 

IECIZELER 
i ... : .. ODIJJ.ı ftilKT 

Litvinof 
Vaşingtonda 
Vaşington, 7 ( A.A.) - Sov. 

yet Rusyv.nm Birleşik Amerlk.-ı. 
nczdincleld y~ büyUk elçisi 
Litvlnof, bugQn husus! bır tay
yare ile Vaşfngton& gelmiştir. 

N d il ? 1 
Bir den.ix haJ'bi temizleme harekfLtrna muvaff n ~ sj, Tobıı.ıt i~ tcmiıı eden b 

8 ememe Honoluln, 7 (A.A.) - Röyter: Juyctle devnm ettiklerini bJldir. ril\§man kafiledne ta.a.rrws e~ , 
Halen Honolulu a.ı:;dı]arındıı. bir mektedir. tir. J31r nıuhriple, bir petrol geııl' 

B:ılaJonız: b!Jldm be.§ka hSC bil' en. 
zcterıın keDdl dedlJtnde:n l:ıafkaslyte 

Dgilendl(;t yok. Ortaya atılan blr V. 
ııe:rgo uygun M o1a.bllJ.r; U)'g\U\ g8rtıl.. 

meylb dulla 1)111 dur Cenebfitr. Dil 

içı.n yaz;ı1an §eyler dile ""' hnlkn hlz. 
met mn.luıadt flo ynpıtdığma ırorn yat. 
na: dU değil. g6z de, Jırobk da. t~ lıtl.. 

emda olmalıdır. 
:MeııolA ıü dedik ki .(saldmna.) lte. 

11.ınesl (tcc&Tb) ün yaJnm btr derece. 
elet lmrcilıır: tecavüz fUl ""' hal'C
J:ette aı= lfı1det1 bulmue, <bUcum), 
(sa.Tlet) ııaum aım.- . 

Lftf at:maJc ~ btr teca.vtızdtır, hR.
Jtarct bir tcea.vUzd!lr, itmek bir 
tecaYUzdtır, tolmtlnmaJc blr tcca. 
vtızdtir, Smır ~k b!r tec:n. 
'Vllzcınr: ı&ldn amtr geçenler knt"§t 

koyan b1r kuvvetin tl!ıorlne F.!ddet.. 
l atılmalc, •(acıldirmnk) olur. Her 
nMırma tac:ı:nlr.cmr de her tcc vtız 
ıınldırma ~. Rnbmetıı tabirle. 
nm~ umum, h~ mutısk dr. 
dikim ... 

deniz muht>.robefli vnktı bulmallttn· sine ve bir deniz nakliy~hıc ic;."' 

dır. rma iltihak n•.,_;nf V"_..,t"etır' , betler olmuştur. l'll.bi.ıtgton, 7 (A.A.) - Röyter: ._.,.,_, ._. .. , ~ r 
Tnunuz deklirosyonu Beyazsa. - \' şington, '7 (A.A.) - Japon- \ j~;, ( .A.) - Ofi: Alın,a.nl• 

~t'm gmıet.edlcrc okumır'ken, Jo.- ya. Birleşik A.zncrlka. ve BUyilk i MoSkova - 'l'ulı. clcnılr,solu hattl' 
pon murahhasları Birl~ik .Amcri- Britnnyayn. hal'p ilin etmiştir. nı ltcsm!.slerdir. 
Jnıı. hnriclye n~!Tıde '.diler. Tokyodan btı.royıı. gelen bir me· Uerllu, "'/ (A.A.) - Slv3stol 

• ·* "' sa.jrı göre, Japon imp:ınıiorluğu ıtcslmbıdc Alm.aıı. kıtalarmm ~e~ 
HonoZtılu, 7 (A.A.) _ Röy.. umwnl karargll.hı Japonyo.ıu:n bu ıii hllcumlıın p\l:!kUrttU.klcrt .A~. 

ter: sab::ı.lı fecir vnlrtlııden itibaren bs. radyosu ts:nlfnı<hın Jıo.ber ,-c., t 
flk gelen haberlere göre, Ja. _ tı p:?.Sifıkte Birle~k .Ame'lika ve ınektedir . .Almıı.n topı;u:;u, So'1>-e 

pon boınbardnnan ta.yya.rclcri. l3üytik I3ritnnya. ile lharp halinde kofö.nnı ve tııyya.rc tlle)"d.o.nh~rffl 
biri Da.hu adasında.ki hava me:- olduğunu utuı etml~tir. top o.t~lnc tu~ııı-. 1, 
kezi olan Kickharn meydanları. \'Rı;lngton, 7 < .A.) - Röytcr Cephenin merkez kesimJndc ~ı: 
na, diğeri Pcari .. Ha.rboure ol Bcyn.z ~ar~yd3lı bUdirlldij;ine maıı kıtnlarr, Maloynroırt;a.\'C ' 
m::ı.k ürere iki bomba atmısla.r- göre, Havny ~dasmn Ya.11Ilnn Jo.- <"!em, Novosil mevkileri bk' ı;a~ 
dır. pon truı.rruzu esnıı.smda nğu· be.sa· ı;ündenbcti Almnnlum elinde bil 

Bom.balar petrol depolarına. rat olmu~tur. lruınnra f z1n tele· !unm'lltt..Jdrr. 
ıı.tca vermiştir. Amerikan t.ay. fat \ardır. on:u mensupları Ho-

1 Don~ hnH sı kcAimindc muttC"' 
yııro kaI1}I koynı.a. topları ateş nohılu bölgeıtind~ :ki Jııpon ta.yya- fiklcr. Sovyet $.uwctlcrlnin. ınil 
n.çmışlu ve bir ~ok Amerikan resinin dUc;Urül-:IilfünU ... öylPmiı; • kcrrer hUcumla.rımı. t}idd~tlcı rJ'I~ 
:ı.skeri tayyareleri hnYainnmış- lerdir. l:ıwcmct "tmcktc \'c dilr'ın nfi. tJ~ 
la.rdır. Hlrkhıun - I i lddı tam isabet.- 1 eJefal ''Crdil'tTIJ\tcdir. N'O~ (o 

Va-r:ıiw1ton, "/ ( A.A .> - Höy. le :mo kiı:;l b ii. :tltııi Honolulw:ln· \'l'l Orvonbaundnld M1•rri hedefi 
ter: ki Nution<ı! Bro~cl C' ~ting kum~ l'Omhal m"'trr. _A 

Ja.ponyanın Ha.vay ve Manilcı pcn~nı:ı mııl• l)iı 'ilii•'ll ·.,tir. Bir- '.:·=============::::::;~ 
Evvele oo ~17Uh: bu derece- yn. Nevyork santil 15.20 d"' t.aaı lcsi'c J\m • · 'ltn Oklemıı. nıuhn· I 

Eşreften seçmeler : 
WWWfJW!SW UW ,,.,._. 

(Qeı1ertn lallblıı, tenetnJs VO 

anbc ~ ~ t ede· * ~tlo tertip ohznmıtm, eykudtı 
IDJenmek ~ dunuı&~ ataıemck 
llDdlr; 1ıu da ~un. am 1ı!r ınu.. 
lılMU 

d n öı:cckUCTe (mtnpm:ık) diyoruz. ruz ettiği ve üğJ nildiğine ~Ör(' l'f'bc fc"<'?'.'İ 1 f' ırl - Hnrh•ırıh 1!l 

1 

(lllltcıc:ıviz), Q.tneandır. 'l'ecavUzfl fı.. taarruzların halen devam etmek nrtııı::ı llJ.,t r•ı .. il', 
Norveç Finlandiya. ile det edine:ı <•ta.Dtk. Sl\W.::ıltan) o1ur. tc olduğu lx'\•nz ı-nrnyd:-:n Hldi· \ a'.ii..ıı~ton, 7 < \ \.) - HÖ'~l('r· 

mün sebatı keıti c l.dırma)nın m.ıı.ruw da.ha çok (ta. . dlmclrt.eair. fü l<1 R•ı . •l . ~ at ~ J,:-:o <la. kB· 
\ nt:ın:ıı lllJI ı "'llrit\.'1Jl!J)Ü\~ b:.ıld;ıJ'9' 
Gln('.f tı•ı • lrımJ~TCt.ie gö~ıt! 

dolt!u ~ 
Htn•dr Mu ti:trliı mn~llnı ol.D~ 

mesn:ıoııJl, 

• F4v~ ba'kln:3M>lrı\~. 
1n flzm• :n1.1&tı &nnr, :vtne b!ı.flc 
il olurdu f Tllrlll baJtsmıJ<lıır 6. * iaaltm&ktan oya hut.a. halde 
tıptmakta btıJO.k Qmlldlr. 

LtJtulra, 7 ( A.A.) _ Rc:Jmi l lUTlız) ~:ı. :bGcumda, 11vlelte vnnt r. Scoyor1c:, 7 ( A .A.) _ Röy. binr.vi fr"i.. · ı irt m davete 
Norv~ ajansı tebliğ ed.İ.)or: Bunu Uteı.ıntn yrrınc nlmıık iı:ıl' bir ter: lrnw1r vnnı' tiı. Heı ı\ ı artinın 

Non'Ce ho.kfuneti. ~"inlrmdi) n. l ı .. uııı<'t yoltllır. Novyork bölgesindeki ikin~i Jld ... rl<'rl, 1': c·ıi ork .. ı ı 111k 2t ı:ic 
ile diplomatik mfiDtSPbetletfoı Bu ın!lnwyıe (11 ldrrışçı) dem<'- kofordu karm-gillH bütün jzjn}C'- b~ top'nntı: ı i ti :ık c ı<·ccl:l<'r Wlh7.o'llll JıOne i oollMsı rbfh oJIJt! 

~ esn;rlştir. 1 rueıı, ( ~cı) cıcmcıı. ri kt.Jc1ınnm ve hepsine kıtala • l c.ur. 1~ 

CavrHXalfat 
- :Va.fi'!Be.y, dedi. Sb:i buraya davet c',mernin 

.eMJM ~. ak dde.s Hanım ahı ~ nedir bir giin uö
ısümden aynlmq değildir. O, l'alımetli annesinin b.\na 
~tidir. Canımdan çok sever, sayarım .. Arzusuwı 
kıramadığım için mekt-.ıhunu ~ize getirdinı. Kendi•i ile 
"lllikamzı iyice öğrenmek iatiyonım .. 

V:aıfi tuhaf tuhaf Cevri Kalfanın yüzüne baktt. 
Makaadımt anlıyor n u~un? demek İstiyGrdu . .Bu süknt 
Kalfayı füphelcndirdi: 

- Çünkü....dedi, bir •maceraya ıkurha:n olacak kı7. 
daiildir o .. 

Hlisrev müdaha~e ıetli: 

- Bir mf«:.era mı? Bi1. böyle binıey duıünmüyo. 
ıuz. Vadj Bey on•J ciddi bir alaka ile, h ydi açık söy. 
iiy.eyim. Ebedi sev.gi ile 'Lakip ediyor. 

Vasfi cesaret almıştı: 
- Mukaddes Henırn be lediğim muhabbeti anla. 

nnıtu·, saml'lm .. 
Kalfa yerinden fırlar gibi doğruldu: 
- Ricr. ederim, bu muhabbet sözünü bir dah" Lek

rar etmeyiniz. 
Vat!lfi ile Hüsrev kndmın ylizünc 'baktılar. Kalfa 

Vasfi'ye: 
- Bir ayna alıp yiiziini.i gö•· .. Gör ele ondan ıonrn 

muhabbetten be lı <'l. Seni ' o i bi y~ k1~1 kir ı.:; r <'rkck 
genç bir kızn. m1.1 hı-bt:-t~.:: bah eders.o: onım hnli ne 
oluz. Kıu:ağız r;ünden güne ~ıizülüp eriyor. Rensi uç. 
mu§, içim paıç.alaıuh. Rnhm tli ımcsin'n ı.·ıısiyetlerini 
hatrrfodım. B[ln, ne1 r S.J" !emişti Ben , ~ ler yapıyorum. 
lf'te Va!!fi &oy ogl Jm ~İ7.C' gelm,.min scl>t!'bi bu.. Ben 

------

~4$; 
:.:1 Natdeden, l!:.r V · 

_._,..ı:;;ı&:iı:_.N lYAZi AHMET 
-25-

Mld<.a.ddeş Hanımı bir hevese kurban etmem •• 
Hüsrev gene imdada yelİ§ti. Kumaz upk, hatu

ıu.m .e.n ine~ <lamannıJbulrnu§tu: 

- A Cevri Kalfa dedi. Sen Mukaddu Ha-nrmr .hi
maye etmelde elbette çok insani bir vaxif e yapıyorsun. 
Ama b k , en ele genç.sin, güzel&in .. Gözlerinin içi rpl 
ışıl.. 

Gülümsedi. Kalfayı şöyle bir alrcı :göz)&;aÜ%dü ve 
devam etti: 

- Gönülün ne olduğlµlu bilinin elbet.. Sen Mısı
Jro.ddes Hanımı nasıl bilir.en ben de efendimi öyle bi
liyorum. Mukaddes Hanım nasıl sırlarını yalnn aana 
. öylerae, Vasfi Bey de bana söyler .. Aralarındaki mu
habbet geçici değildir. Birbirlerini seviyorlar ve eylen
mek ele istiyorlar. Ama elbette bu öyle kolay olma~. 
Vasfi Bey },endi batma bu i~i yapamaz. Madem ki siz 
muvafakat ediyorsunuz, onun ds babasına lıl\ber v.erip 
işi hallederiz. 

Ceyrİ Ke.lf 11.nm yüzü güldü: 
- l§tC hen de bunu d\Jymak is'dyorum, eledi. Şim

di içim rahat .. 
Münev. işi tatlıya hağlad,~ı için memnundu. Kal

f ııyı övmek ·İyi netice vermiıti. Bu mevzu üzerinde bir 

az daha. durdu: 
- Kalfa dedi. Sen bu gü?;elligini neden öldurii

yorsun. Ama Muknddes Hanımı ba~göz ettikten aonrll .. 
Cevri Kalfa kızarmıttı: 
- Bnrtk ~imdi latifeyi dedi. 

- Lntife mi? Ben hiç latife sevmem .. Doinı t6Y" 
lüyorum .. Hem biz yabancı değiliz. Ben de KafkuJı .. 
yım .. Sen de Cerkes .. 

Hakikat;n Cevri Kalfa yü:ıüne bakılamıyacak bir 
kadın değildi. Belki de tam olgun çağında idi. Hütre~ 
gelince, o da yakqıklı bir delikanlı idi. O kadar ki VP" 
fi ile gcrme.ğe .gittikleri va.la\:, bazı kadmlu, H~ 
daha sok s~üyor, bakıyorlardı. Kalf~ kcndi.i iç.io 
söylenen sözlerden memn-.m .olduğu yüzünün tatlı pot)"' 
be renginden belJi oluyordu. Mukaddes Hamım iıte' 
meyi uzatırı.malax:ım..bir_dM,a tica ettilr+-ı .anra &~" 
n1dı. 

Hünıeır: . • . 
- bWdiahu etirm:ejt'lliinal ~-IC.ilia, del#ft 

unutmadı. . *. 
Vam, b'i'li&ama meldeyi.açamazar. BUnu ~ 

yapsa gene Hüsrev yapardı. Genç U!ak: . 
- Yapanın Küçük Bey, dedi. benim ç.ekindiruı; 

yok .• Lakin bilmemki benim söylemem doğru oluT ın~ · 
Bilirsin ki benim adını bir az iyiye çıknuı değildir. As~ 
baban b~dan kızabilir. Dile dijpniif bir ıkı~ı oilUfll" 
na.ad alırım der .. 

- Çok doğru Hü1rev .. O, bana pap aJ"'CAIJlln kı· 
ztm vermeli ister, ama ölsem de onu alamam •• Senden 

bqka 5Öyliyecek de kim.,.., yok.. ene-----) 
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.. · . P~J~ oo. D rru nıJ & oo ~-~ ts [g oo ~J ~ d14üru~ 
Uç devlete bırden L~- .. _ ! - . =) '' Q l. 

harp ilanının M n DİYanao 1Devie~ demiryolları c ar H lÇln 
Dün M1ll1 Piyango tel.ne ınl.n kurul~mm üçllndl )-ıuıonuır.u , A tal be .. I <)oktan, clörtbaşı m<lJDur eser ılı!ının: bu d~!.ünm bir b::ı.,l<a r.eki 

manası mak mUlıaselıetUe, lıe .dcy t6rc:ıle ba..~lan?Wft.Jr. önce lstilrlal Ma:ı;.. vrupaya • e gon· okıunauu~trm. Olı:,ıın \C dol~m ld· "·e ldral\ ı~•ğı nltll!da Lem:ı~lia. 
ça.lmn:ıı§, ısonra 1dll11 Plyanzp DirekU:lrO Nihat Ali Oçu.ncu OFğıkl oor. ,. derıyor tap, ruh ,.e gö\"de ülı:ümı btcr. lıem 6-ilz::l, hem faydalı. z"' ı: alı-

• ~11!.. .• " rı.mımd.o' süyJ ..... ı...0nıu. lcvlerl vcnnl§Ur: B:ınlarm biri eksil; o!u~n, b..,yin· ~·or 'c yeni şcyinr öğı-clli)oruz. 
:"l'e3 <WMAJ r.ıe, let D<!rniryollan iPin ihti. ·' k. ·~• d' k nı • , Yet tngUtcıt; Rom:ınyaya, "Milli Piyango bugiln ili! ya~~ını doldurdu. üçllncü y~ına. ı;lrdl. Ger. 

1 

.. ~· uc ·ı u.ui ır terazisi s sar. ana. Cenab, Al•if, S!lltlr-dc lıu mu:ız-
~~. Ii1nlandJ;yayıı. bir~ı· !:i ya§ı k{lçUktllT. mı.kot Ud yıl tçf.nClı'! h#Jpill1ı:1n lnymeıu ya.rdmllan ,; ~ yaµ~ak ve mühendis yetiş • )'l, giiz~lliği, heyc~m sUzcrlrnn, z:ı.m a:ılt:ı yer nlmı~l:ır. Arala, 
t., Vr"'..ı•. Bu nota!•..... m ........ 

1 
itimadı e&ndo dlkte tt'"'I atıı.nd ı ""' ~ırmek uzere Devlet Demiry?l. <,olt poS3 \·e fira \•eririz. yalıuz ş:ı.i.in değcrlcnc1:rdjği, bt-

guı. _.... ............ 1.n,..rıL-tn ar. y c •e \ il§ ar ltateııı ve datıttıb' llCTVet ::ırr lıf'(;a.b. ına A. vru.paya tahsıle 1 nw·· t, "Jb-1.ı·m Al·'·:l·'ln" ,n te.re:ıln bu Ü!/ devlete luı.r}l uu,r...., ., nı.ıı ._ ... zim tnlıdir İ\ln fırs:ı.t bul:ımadık· 
il c~~-ı~ .,D,.,. bir k•"O d-ı...,. Se'·'- bu"'•k mll'\ b t~llc~c !!onderılmesme karar VC • ı;on rf.ınıı ~-..ı "Acıln.r'', elime lnrnuız da lmn..,,,.,L.__: "S:ıl!ıh" .;.;bl. ~.......,. .., ....,. ... ""'"' ~ ,..... U1'9.l1'~ Uct snlxldı. Buııwı 't>(ı§ mJlyonu halka ru ,. ~"u ,,,- b' 
,!onıa.9 yolayla. So''l-et Rm;ya)n dağıWdL n mı,. r, r Setti. m:~iili çnpUı fılliat ~oli g\i· ibralıim A!:i::dd1n, h!'ıfımlıır uı. 
'{Tbın pıı.bllmeh1.lr. Dıındruı bir B bllh .a~dedcrin.l ki, halk bir p\yango bılgUlc vntnn Talebeler ısc mezunları ara- \".el h!ı kılı bir WUıp keı;1ne ~iirle.iic yüJ,r."'lmiş bir oab· 

;kt c 'el, )DZ ortalarında Fin.. mfül'1f~~ 1''11="nmc:ın yardım ediyor. :..~ eeçilecek ve 20 h;§i ola. Acılar, bize yüre;imizle diı.iln· c;i3ctlir, "G\iftli·giı" sa, .. Çocuk 
dıya;}:ı. lngiıtcr 'c Amerika • meyi ö.;rcten lıocafa.rdır. Dert, rz- ~ilrlcri,, oni~ld ~nat b!lrr.ını o,... 
b_ dan b:w tclüif1er) apı~tr. Blr milyon ılı yu b.n hr. , Hava l{unuı:ıuna. temm edildi. o 

1 
fırnp d:ılznb.n bW slin;cr gibi o. tayn koymu~tu. Sonro gönlün tin ,.... 

"'"il tekllflero göre l!üılmıdi~>a)e. Demek bir bilet. ıııa.h\bi l>qzıınmadıysa., orta.da yine l':aT.3ll&n vardır.,, te ücretlerine ~:: silngcr gibl o.lıcı, cmlcl bülc nmJa ba.5mın i."llnct;nı ~ördUk. 
ZQl.balt o-rt:br altmdn. bi• ~ıılh KA.ZAN.-L"'4 NUMA.JlALAl' lardır; Blr tane yUz bin ura: blr ta.ne Hayalle zcli!iyı, dnyu,ıa anlayı,,. 

liı cd!llyordo. nnI:wdlya lıu• ~.ooo J.tnJ\ lUZAN'ANlı\ı: aıiımJ§ bin lira, iki tııno kabı' hbı 1f. iıt ''ALleddin'' in kitl!.b:nda l~ bu elelo yiiri!ten eserler \"erdi. tHru, 
geıılıletecck bu kU~'fik 3962M J'&, lk! t:arı4 otuzar Mn un. fk1 tane zam yapı ul ook ,.c d~in f:ı.rµ.lı yUrcldc ·ıuı~ı- oml:ı bir maytap aydmlJ~ değil. 

~eUn ~li hı""'lt•,._ ~e A• ıo.ooo Ltıl • ,...A ........ ,~........ ....... , !Qtmı. Nanın, nesir gözetmemiş. sıc:ı·· bir ı~ttır. 
&' ,_.., "" _,..._-u,,n.ı.,...,an )'innJ beter bin Jinı, 1ıcD tan.o Ollar bbl N d J] d -:\u. t.n.rafwdan ·~u.rsntJ cdilo- 8662~. 2~Hııa, :m;::oı:ı un, iki tane ~~c:- bin ıırn. yüz ta.ne Belediye daimi encümenj mal. e uymuşsa., na<s nymuşsa öy- ''Acıl::r" ı, rulıc:ınznn uyWlık 

• U:tUD aman dcdlkodusu si\. 0000 L*".~ ,,,.,...,, ......... ,~-..n .• 1., ıcme ı>ahalılığını gözönünde tu. 1 le sm:ı~ hl: <leminde oli:&.,,.UDUZ. ~UY"'' <1c-u~ ..... ,.,.,. ..... u, ':14'1...,.,. l.k1 bin beısor ytiZ: Ura, dört yUz tane ııı _,_, .. b. t.-h ., ,,,_ 
ı;lücn hu ulh 4-~bbUaU nl• 2'"14" n1:7 tarak otel ücretlerinin artt:ırıl. t ynprı.LL""' ır sonuu ar ma.n· ı~nliii"inJ, ıısH rztırabı, cins -ıekii.vw. \Ç....... U1 w. .,., l4, 10i76G, ::1::66:?, bmcr llrn, bin tc11o be~cr yüz Ura! - . 

0 
•• ., "C akamete uğradı. Daha bir 7l5l(O masnu kabul etmiştir. 1 zaraSJY gozUmc ç:ırpü.. Burada gö- vlcdr..n t~ ·z~iğin.i görüp Mb.la Ur. 

ı: sene cv\el AmerUmnm w ~000 ı:.tnA Hı\t.'. l.NA?lı"LAJ~ Bu cekiJ.i§te ikramiYe kazaa::ıan Fiyatı 75 kuru8 olan yntak. nül agacmd:m ~opan dost yarırnlt· ııerec:?l:siııiz. 
/lterenin lmlbden gele.o se,"İ· 6 v70. 10115, :ızs•. lH7l, 2:s259, numaralan ağa,."l'lda blh:lidyoııız: lara, 40, 150 kuru§a kadar olan.. lnn .. ı~ısmda sızlnynıı, srunlı §8.İ• ln.c;:ı.n, bJylc eserlere can ver-
lli Jromnmı!> olan 1'inlaıullyu S2lM. tı68, 02HG, 38227, G";"ü95, lara 30, 300 ~a kadar olnn. rf ı;urüyoruz. dikten eonrn, c.rt'l' b:ı)ntı yıllarla 
.iln 6oV)ctlcriu ,.e rniıttelUde· nUı.ı.ycUcnc.n bULUn b1lctı r. 25.000 Ura P.T.T. :rardmı sandı- lanı da 20, 300 kwııştaıı yukan 1 Topra''n verilmi, do5tlann, top· ölçmek uılun-etindcn kurtulmq 
ııı hl')J cenhesind .. dh. whı. ğma, 10,000 lira lz;ın1r, hmit, ts- olan yataklara yüzde 10 zam rağm yattuj;"ll hnzlnelerlo bu sa. olur. 
t. ;c 1000 .uıu~A KA.ZA:;ANL.·\H '--b 1 ., 000 ı· t :tanbul 3 ta lıif 1 d bir ._, ~b\jf1Ut6c şan bir diıllomıu.j te. 

98
n .. , ~01"'" 

27 
w:.IJ. u • u. ;.rn s • yapılmıştır, 1 c er e er ı,.. vur. Ilu kltabm h .. r "--'ma nar ,...a. 

11 
u,..,, .,. uu, ~. 7S09~, 95151, l ,__ ·-oı l tane +-!- · "A•-tu k" b - •· "" ·~ e• sunu 'l<"llptllrtwı c;onra kendi· ne, WLUC ,(Wze, .U.W.U-, Yeni tarife dünden ıtibaren "'" r u ı;oç liC?'\'aDmm l>i dn::!:ılsn b:ıcka bir ... ., d-1.- \-··· 

ol 80211, 66301, 86140, 34892, 1~1 1 bJ1"'m • ;1lri1 "7-t 1 ~ ~ V'"~ iUUI -. &T-TctJerin ~. anı b:ı«mda mu· "'l.000 ,'-- 8 ..... -m •~--ı...1 6 tatbik edilmeğe b~a.nmı(ittr. "' aa ) yor. '-"" "" onun rin c:c\'....ı. E:ı"'n dcn1·~•er ••lbl .,.r...ıe 
.,, :1 a:nso, 95936, 88738, s2110. 11ss2, " ~.,. -~· J.DL.a.rı. .. -, en ,. .. eı -• · ı!!. .,. .!:>' .., .. .. ..... • 'tı1 fl ıafmdu. "ornıektedir. E<l· P"'"'·- ... -•---..ıı.. 6 .... -!Un •-1·r- ,..uz me.~ycyı .Auıeddln ynz- 'kucald:ınnı:ıYnn ·, fnknt huzurunda ~ 16892, 95855, 64786, lti7atı, 67015, - ........ ~ .. ......, ı--..- .ı.z;aı - ınıda. B U ., "" 3'a"-n .,.cllııce, bu <lellet •1- d m....'.1- K..J!- 60 d "" ~una gazete 5 tunl:ınnda ze\'k ürpcrmelcrl du'-Ul"" blluUk 

" o uç- ile n!hayeUcıncn bUt.11.n blloUcr. e, 2 ~r pa:rça8J da ,ua;uum, UA yaşın a h!'dıuı nı"-- d k ı k .... 1 f ' ., .... ., ~-Uerden adını udtm uzalda~ 
500 

LtM KA.ZANANLAH ağaç, blı'cr parç:tSJ da Dlya.rbelar, • uAJ"m a n ac:ı uıyc ç m bir 5e\'~İ. Ba mcrh~tten daha 
• ni!ıu·-' İnı:>!lı'- :.---.. ıı···ınl ·--~ ''ud titTıyorcla. Bu hitap o ~dinnm wı. ol 1 r· • d h l ,_ • . ~ ı:• ı:-Ul.li ., ......... ., l52815, 5S2S ve 1251 ile nihayetlenen Ordu, Birecik, A~ .. -· - anya, bı·r kadın cbed,, i cıa. h,fazası ohı~k. \;, fe ıuı.. .• en a a nce, 15amlllır ~errJ· m!h eTc iltihak e~· bfltllD bileUcr. Bun;a, A yctten daha sıcak sevgi, her yap. 
· lzı,giltoro harJciye ucı.aı·etl <'ıi:ır' ça~ı; lnsanln.n bir fftkta lnır.ınm yüzüne derin derin 
" aığ· bl ta. 100 LlM KAZANANLAH l.000 lira ~ biletlerin 18 Hamamda o"'ldu·· rztnııp potnsmda eriterek birle5· mlfü it yn~n. ''Cl' 1 5011 r 00 zzs ve 78'7 lle nthıı.yctlım('U bıltUn tiroyor. "Hiimld'' in huzuru"" bu ~.. m!lüyor, Rulınndıı hu zcngia 
"'1l'.lııynd8Jl Rıısyn ile olan ~Sl İstanbul&. 10 pe.ıı::a.BI Arı- Sarıyeı'de oturan 60 fa§larm. .... kııynnldım bu1:ınn ne mutln! 

a anıatı ltesme&ııl ve h.4-..'--· bfüıtıcr. karada, 5 T141?'t'.at!1 !zrnirde, 2 par- da bir kadın, dün c:ft-ıyer ha. idta.pi3 bir kere dıı1uı çıJuyonız. ·" •WWAı• GO LtRA ~"'ANLAı: ,..-.. ~~ nu1nm ·~-' ı·-,- HAKKI suı~A GEZGiN ':1lls~t.er nehr:i Jrcruırma ~ek· çusı Dlynrb3ku', Siva8, ~. ma.mına ~tmi§tir. İhtiyar ka.. eyen wı.ı.ul uwuımuş sıı.n· --ı 
ııl!ı.i i'\temiıttlr. •SB, 773 ve 74-0 ile nllıa.ye•ı n n .Mard"ın, birer, parçası da Ara.bıon, dm, hemen yıkanıp "lkaca;ı;.. ========================== 
"1lrı blltl\n biletler. E .. Gir T ~ sv !lanya hllk6wc4 i (6 Birinci• .,rzurum, Au&paza.rr, esun, av yerde bir ka.c; saat kalnuş ve SI· • n ~ == ·- . - mrıo • •• 
tı.ıı e.a.bolu) bn notaıım cevabını ıo LlR.4. KAZANı\NI.u\l!. şanh, Sam~. Kayeeri, lzmtt. Mil- caktan baYilıtu§trr. - (J'.J i] 
~teki Amerfkun maalaJıntgil- Zl Ue nllıayetıencn btıttm b,lctıcr rıcft.c ve ?ı.lersbıe mı~tır. Kadın bayı}dıkta.ıı sonra hır· ~ ~ ~ı't 1 ~ 

• 'O'QEB LtRA. KAZANA."'JL.:'m 1 ~ft,_ M' 
1 
'vemı1~tır. BomaDya hüh,1- I u.wıa ayılmamı§tır. 

1 Cevabında no mnhasama.tı ta- 2 ve~ ile nihayetlenen bllt!ln bl. -·==ı Yapılan muayenede kaJb dur. 
~Ain!. ne de Iat.ala.mu Din· ıeuer. J-Bu~kU rac<r-,.. ma.smdan öld(if(l 8llla§ılmı~. yıcrk· .. n ·ı ·z m c rı 
~ nehri kenanna cekeceğini YILBAŞI PiYANGOSU r------- M 
ltnıektcdir. Romanya.nm CC• MUKAF A 11.ARI . 30 Program, TO memlJ~~ct sno.t Kazanda hatlandı .. . .. 
da Fiolıı.ndh·anınldnlu synı- Yilba§ı piyangosu mUkA.fatla.rı 6\W. ayarL 7.33 mllzik. 7.'3 Aj&Dıı b&ber. Ka.smıpqada Nohut sokajfın. 1 kJ hafta.dır Ankara.da lngi- sporcu ruhuyla bunu nlkı i<ıdrk-

\ 
da 44 n d otura K sta Uz futbolcillerile yapılan tazı başka, zekJ blr talebenin, 

itı teri. s.oo mllzik. 8.15 Evin aaau umara a n o n. 8ğretmcninc karsı ü.stUnllık ka-
tt::-e hıgllh barlclyes! Macnr tikler t.anfmd&tı kemdi plt.nJanııa. S.&0-S."5 Mllzlk program.mm .:>n tinin ~lu be{] Ya§mda Perto, maçların ba.~lıca busus:yeti, tam • 
."'illetine blh~ıta rııliracaat "Öre tamım edllccektlr. Bu tan· twını (PL) çamaşır lc;in kaynatılmakta o. ı bir dosUtü v-0 sporculuk havası z:ı.nmasmn benzer bir vaz"yetle 

ısr 6 BlrlncilıAnnn gece yamı. 0 
1 

· lan ka i · d'. .. i~inde cereyan clmesidlr, Fut. knrşıın.,tıklannı h~sedcce~tlcr; o 
t tf l\.1 ·r ,. • .,,.., .. lut"l"n cn.rk ""'P• zfm t~mdc bitiı.mfhğı muhn.fazn 12 "" p zanm ~me UŞtnUf}, haş. bol muva.f!,.,,,.,"eti bu '"'ld.. tefsir "" •u~.... .... .. u- ..., j ·"'" rogram, vo memleket sa.at 1A ... -•-4-- ...,. ~ ı ı oyununun b tün dUnyaca en -., ., .... .. 

.. 

" .. 

r 

.. 

:ııı·•-·- P••ri ..... kf•-i .... ---T- olur"" edere!\, ngilterenin A.wupadaki uwuu'-9w•. ~arası ngır o an ÇO· . ederek bc'-'Dclmllel sporcul··'- a-~ 0 '"' ..... ~ ...... ""'°"" ..... kara kalesini taJu1p odelllerln 1'Jle ..,.an. U.33 mQzik. 11• "' A,faıw u. cuk hasta.neye kaldrnlmıştrr. seçme mlitchassısla.rı olanıl< ta- • w. 
eren1rı Macarlstanla harp ha-. Jngflte~ tarnfmclan hlmaye glir- bwleıi. ıs.oo mtızik 18.80--14.00 mu~ nmmış olan İngilizler, memleke- elma iftihar duyaccltlıı.rd:r. 
~ bulunacağıın hildlm1Mir. mcsine dalın f'imclldcn im.kin ..,._ z:lk: Kıı.rt§lk P~ <PL> Kömürden zehirlendi tim:zde ha.kiki sportmenlorlc kar- Bugün futbol salıa.smda usta 

car na ... ,ekili Macar p:ırliı.- rakmama1.1ır. ıs.oo Procram. ve memleket 1&at Kilçükayasofyada 15 numara. şıla.5mo.kta.n ayrıca zevk almış İngilizlerle u:sta1:ı.,.~ oyuncula-
uncla bu meseleden bnhset. GôrUnU..+- bü '"'· ·ı-"- ayan. ıs.oa ma&tk. 18.80 mt1&1k: Fa. ;ı_ oturan 40 ~alarmda Mevır· olsahr gerektir. nınız karoıIS§ıyor • 

.:_.c_ ııa.rliimcnto İll"ı0l1°z t-'·"fl· fl..O Y~ mana 1 - ~ .., ..,, u. K (""'1etmi~tir. .. on.u ctmlyen bu lw'.p Wm keytlyeU mı ııe,.u. ı9.ao memleket a.at ayan de isminde bir kadın odasında .a.zaııh"n~uvcu kdeaybcbtm~ ıse- HIK/,1ET MUNIR 
" hnldc lngiltcre ı=;ıı :ınd& AT• yarın mUttefllder ta.n.fnu1an bir '" ajana ba'Mrıert. 19.ü Serbest 10 yaktığı Y&.6 kömürle zehfrlen- ~.ınç ve ur..u n ta iıle~t:ren, 1 

a. Ue devletle daha h:ırp ha- zafer elde ediJdllti zaman manalı d&Jdka. 19.M mll&UL ~.10 Radyo p . miB, hastaneye götürülmU3tfi,r. uHspoel rtmd. cnlilt nıhudur. 
b • olacaktu-. ÇünkU, demokrut ile "tesi. 20.~ uıtızık: B1r b&1Jc t:Urldl.u • e i1n ve evvelki g1.1nler. 

~ .. ~~nm:ı.ktııclır. 50 yalizm n.rasmda bqlayacak bir ölreniyorm: Hattanm tQrkUd: Kamyon altında-kaldı biri Fenerin h--..ra.bcrllf;rl, öbUı.ı.1 
-.....-P haU A'TUpa 'e dünya ruUr.adelecJe dcmokrMı"ler o •ı ..... an .,.. 00 Y rmld • k <:ıalata.sara.yuı galib yeti lle bi-~ i önlinde nc~i ifade eder~ ._.. ~ a prorram 'ti ap&mf. Kumk&ında Kadirga soka.im . ten ~ar. gençlcrlmiz nnı.suı· 

~~i:s bir iki gün cwd 3 ıızdı~ :!{; ~:c!ıo;ı.::~:;a;!~~!:.,~1:; da Liman caddesinde 42 numa • da futbolUn beynelmilel 6lçUdc 
~ ına!>a!e<lt' A 'TUJta ,.n~·ctf- harp Ui.nı ile bu ihtimal f;imdlden VAK I T rada oturan lstef a. dün akşam yer nldıemı ve bu ~hndn r:-Bze 

He mtitoJea c<llyordu: d Carşıkapıdan geQerken 87 pla- <'.a...,,ac:ı.k baannlar elde etmek 
ı\\-·nnd .. "'U. mut+-ç:ı.ı__ 'U. önıenmt, oluyor eınel.1fr. kal •ur- .. " ,~ ,; "' d 1 tc ıı-~- 0·ı ı arbln S I ısoför Rifatin idaresindeki mcvkilnc çoktan gclnıi-=ı olduı";..ı· 

ltU"t 'ardır. Bitıırn.f 1ruumı· m~~ı c;;;:., oı:bn ~;t~ ıoa- izin gazeteni:.dir. He1 karnYon altında kalmıştır. muzu gösterir. 
~ .. ,, • ııalıdır arzunuza yazınız. riu İateta. muhtelif yerlerinden Futbol oyununda kcndJlcrln-
~~ ingiltere ııukiımctinin · SADRI ERTEM yaralanmıştır. Şoför yakalan. den b:ışltalannın kazandığını gö-
... .,t.ala.rdan l)(JDIU ihdas ettiği ,.,. .. ,....,., t'~~('trıktir DU§tır. ren İn.gi.llzlcr, her ~yden evvel 

halı Ttı.ymi!I ga.zetemnin bu 
tamamen uygundur. geng ve güzel adam. •• An hafif 'l' lmmpmda ~ıı.~yan fa.kat bir göğüs geçirerek foeri girdi. 

a reye ~ı bit:ııra.r bir htwJ· KapIYJ kapadı 
l'ıeden il~ dcdet Mrih bir sn. Herbi yolda açlıktan !JikAy&t 
dU8man mfatmı alm15 bull!D· ediyordu: 

~ ~ Iar. - Emin ol §et'! .• Bir 1o1o biftek 
&Un.elen itllxı.ren Hnlazıdiya, yiyebilirim •• Hem de blltUn garni
"" Ya, laca.ristnn İngiltere türü ile Sanki haftalardanberl 
;:llharıp 5d'atmı almI?J olac3k· yemek yememi§ gibjyim •• 
~n llln edilen bu harpten - Şu halde, b~, k?-~~ki 
... ~ blr l5CY hekl::melf ın.Um- lokantaya uğra., Büteklerı harı--
~illiıir. kulMe n<'iistir. 
'~; tugiltt?ro De IJU devlet- • • 
'ttt'a~ındn. lwp haUnl fiili bir Sabah saat ondu .• Morgan, Ü· 
~ de\em ettil"ecek bf~ bir çilncii flnca.11 kahvesini içiyo!du. 
3 oktur. Rusya aleylıhıe har- Bir de mp:ara yakm.Ş.ı, .Aflafyl_a 

ttitbu.k eden, frJmt lngiltereyc hölden Hcrbi'nin gi.ırUltflsU ı~ı
ltfl.la.f blr durum muhafaza tildi. Sa.ilki birisinin içeriye gir--

ıtLtle\'IetJerc gelince, onlar i~ mesine müsaade etmiyordu. _ 
·"' ı>ollt!kalarıru lktı!at rejim· Morgan odanın kapıema dog-
~tür 'e lıleoloji nJıanılıı- nl yürüyerek bağndı: 

lıı&.,er devlctıcıinbı tcliıkld- - Bırak Hcrbi .. MUfettişi hı· 
tt~ clurmu~lardır. Bomanya. tak ta gelsin. 

1 
lıı\uı. Firılnndtya nc~r nı.sı· • füfctti.~ bır elilc trabza.nt tu• 
'. Propaganda. un,udnrı bir tarak ruknrı çıktı. 
ı:tcn daha. faılıı hir F.eldldc - Buyrun .. Bir kahve iceliın .. 
'1 l'Jıin .ıılr~hlndcdlrlcr. tngtl· - Kahven senin obun .• Yapı· 

'it 11nlara harp ilin etmekle lacak i~erlmiı~ var. Dün gece 
lı ha r ı:da bir fıuı.lll et glısterc· ne.rdeydin? . 
', ile lıu devletler azam.i had. - liiç ... Şurada burada g"ııp 
lı ıtrı~u-; olan demokrasi dU5- tozuyordum Kim soruyor . 
~-rıı, d:ıhn. leni bir 8ll.fhaya - Kim ooracak .. Hanciyc Nc-

ı c·cl.Jercllr. İngiltere bu zaı'eli ve Dahiliye N<>z.ıretl.. An .. 
~ t , arsı :l.!.kcıi h:ı.rcltetler ladın mı? 
~ 

1
tbUccck bir ılurumdn. olmı.- - Vay. \ay, vay ... Amma da 

~ h ibi, hnrp iliuınıdaıı dola mec:-bur olmU§UZ ha. ••. 
ı il d:-vletıer tngUtcrc i~in - Alayı bu-ak ... İspanya sefa-

b~';.b. bir t.('hlllic te.,kil c-dc- ıeti. clün gc-ce ş~ir dı.Jlllda bir 
ı"tl u·. 1 evde bir takım vakalar cereyan 
•'tı Cliilceck lınrp hali, her h:ıl· ı ettii{ind n b:ıhsediyor ... Bu yüz.o 
•f-lı:ın~amn Çine iJ:ın ctmrdcn den bir n1eselc çıkardı. 

tı:' tı h rııt en clab t c<J.rli ıılmı- I - Olabılir. 
:'il .r 1 fy ama. dün gece bu evden 
~I t~> hnlinln Sov~ct Hu Jıı bir sallı da kagırılmı5.. Ona. 

' l spanyol dansözü 
Heyecanlı, büyük Polia Romanı 

---2.t ln$!i1İzceden Ceviren: lf. MUNIR -
- Bundan bana ne? 
- Bunu nasıl söyliyebiliyor. 

sun? Kaçıran msanrn tarifi, ta.. 
maıuen seninkine uyuyor. Saçları 
nrn rengini de deği§tiremezsin 
YCl ••• 

. - Olur allaha§Jmıa.. Ne "ribi 
bll' itham altında bulunduğumu 
6ÖY1e etraflıca anlatı.. Iünunie 
bu İsl>a.Ilyol ajanı? Ka.çJniq 
§ah1s kim? 

- Ajan kim olunsa. olsun? 
Bizi alakadar etmez. Esasen ia • 
ınini de vermiyorlar. Fakat se. 
faret rnaıama.t bekliyor. Sen §11 
:mac<.'t'a düşkünlüğünden V&7.€eç 
de kızl :ı:eri ver... . 

- Vay Demek ben bır klz 
kac:ı~ım· öyle mi? Acaba gn -
zel bir kız mıymış?. 

- Çok rica ederim §akayı bt. 
nk ... 

. Moıgan kapıda duran mua.vj. 
ntne döndü: 

- Herbi Bw'Slarda kaçırıl· 
mış bir kız·~ar mı? 

- Esasen münasebet almaZ c. 
fendim, ikim.iz: de bek9.rıı:. 
Müfetti~ Klayton yurnnıkları. 

nı ısıktı. Tombul yUzU ktzamUŞ· 
tJ. Hız!a kapıya doğru yUrOdU. 

- Yme geleceğim, dedi. Fa. 
kat o zaman da doğruyu söyle. 
mektcn cekinirsen. senin jçin iyi 
olmıyacaktır. 

Milfetti~ Klavt.on c:ıktr. 
Morga.n pencereden soi<ağa 

nıyordu. Az sonra Harbiyi ya 
J1Jlla ~~ll'dı. lkisi birden baktı. 
lar. Herbi: 

- Bunlar pollı:, <lodi. Kapıyı 
tutuyorlaı·. Fakat bizim iQin iyi 
bir manzara değil. MU~z 
hakkmua :lyi bir propaganda ol
:mıya.cak. 

Morgan elbise dolabına gide . 
rek genle kenarlı bir 6iyah §ap.. 
ka çıkardı. Saçlarım kabarcık 
§ekilde iriydi_ Gözlerine beyzi 
çerçeveli gözlükler taktı, Herbl· 
ye: 

- Seı:ı burada bekle. dedi 
Tekrar gelinse iyi muamele et · • 
Te!efona yakm bciun! •·• 

Sonra en alt kata indi. Orada 
bir ufa)t kapıdan daracık bir av. 
luya.. sonra. soka.ta. çıktı. Etra. 
f ma bakıııdı. 

Be.ş da.kika sonra bir otobüse 
binmiş; An Moreditin evine gi • 
diyordu. 

An, Morganı bu kıyaf ettc gö . 
rünce ~aladı: 

- Ne kadar değiş:nişsin. Mis. 
ter Şerlok, diyordu. Gel 'baka· 
bm ... Biz de kahvaltıdan henüz 
kalktık, 

Morgan §8.pkasmı ve gözlük • 
terini çıkardı. Gene kız ayağa 
knlktı. An 'm fistanlarından bi 
rlni giymi~ti. YUzüniln tabii 
rengi gelmişti. Diin ~eCE'kinden 
daha ~en~ ııörUnUyordu. Ona dö.. 
nerek: 

Dedi. Dün gecekı yardımınız 
için siz:? teşekkür edeıım .•. Ha. 
yattan o kadar ümidim kesilmı.ş 
ti ki; sızın ı;:ıbi inf;anl:.rın bu. 
lunduğuna manr.uyorduın. 
Morıan ne;;eyle: 
- Fakat; bır zat var ki, be

nim hakkımda sız.n d~nndü. 
ğünilz 51bi dü§ünmUyor.. Bunu 
sonra konuşacağız .• Şimdi iyısi • 
niz ya ••• 

- Çok iyivinı.. Mis Meredıt, 
o kadr.r nazik ve ş~ka.tll bir ar
kadaş ki ... 

Bu sırada An Meredit, rokak 
clbisesıni giymi!1ti· Çarçabuk i. 
çeri girdi : 

- Ben işe Jddiyorwn, dedi. 
Zaten tec1ktim.. (Gene kıza 
dönerek) Rouı.lı... Öğle vakti 
bana t~efon et olmaz mı ci. 
cim .•• Üc;Umilz beral.Jer yemek 
yeriz. 

An zitti. 
Morgan ka.napeve oturdu. Ro

zaliye bır sigara verdi. R,.,1.a.i 
bunu aldı. Fclmt al ıs tnrz Mor. 
ga.nm merakını celbctmişti. 

- Kaç y~ındnsmız? dedi. 
Roznli siızaradan bir nefe 

çekti. Ökeürdü. Sonra: 
- On yedıye bastım, Mister 

l\iorganl 
Morı:ron Jrlildü: 
- Bu yaşta sil!ara. anC"ak t<'k 

Uf edildik~ icilehifr·, dc~il ır · 
Kız bu mütaleadan memnuıı 

du. Çünkü zaten kemivordu. Si· 
garavı tablaya bastırdı: 

- Buna bir tüılü ı aırad n· 
divord:.ı. 

- Sizin vaqmızdav'·<'n bann 
da övle ı:elhordu Fnkat <!'öste. 
ril! için iciyordum. (Sesini vn
VtıJSlatarnk' hatta. l'izlıce bin' 
bile icivorduk. Çocukken 

Baıan birliği reisinin 
gazetecilerle görüçmen 

Tilrk Basın Birliği merke7. heye
tı reisi Falih Rıfkı Atayla Anado. 
lu ajanm umum n:l1"'ürü M• vaff -
Mencmenc!oğlu bugUn .An.karadan 
eJıri"ll.l.ze q.le 'ıer ve LJ ın B•r .. 

llğ. İstanbul mmtakası binasında 
~rşamba gUnU bas-n menııunlarlle 
dU rncsclelcri tlze.rlnde g6rileccek• 
lcrdir . 

BELEDiYESi 
ŞEHiR 

TiYATROSU 
htlklAJ caddf!lll 

Komecıı ıusınıada 

Akşam ıo.ao c1a 

SAADET t U V ASI 
~ 

BcvoP.lu Halk Sinemaa 
BwrUn &la tıne ı 1 de, ı~ il de 1 

KUyük 1'11nı Blrdenı 

1 - Ulşl 1 orza > ( 1'ilrk0f' ). 
ı - Du~11k \'ate ıstravaı • 
S - Rln~ l\nng - Türkçe • 

25 yıl evvelki Vakı 1 
·---

8 • 12 - 91'1 

Mu!iiki mektebi 
lkktm,,g-ıu Ali Pqa caddesinde ka. 

nunl tuna Na mi efcndl tarafından 

bir luz mualk. mektebi tesisine latan.. 
bul Maarft mUdurtyet!ncc mezuniyet 
vcrllml~Ur. 

~ ıı,,,. 1 ,.~, Sah 

> ~ k~lll! 1 •••tın 

~ 

<t ./,ilk:> Jt ...... za - ,n.-ttr•• "' 
_.., r. 

--
~u·tıcr \'ıı• .. t v ...... t, •711r 

G"r' 
1 

7 12 '! !< 1 7.13 :La'! 
cıottu ... 
Ot;'I" 12.0:. 7.25 IZ.06 1.%."ı 

lklndJ 14.2P. 9.47 ız~ u.c 
,\k'l:ı.m 16 . .U 12.00 ııuı ıı.oo 

Vatsı 111.lf' ı.~ 13.ltl 1;18 

tuıs:ıli 
...... .l2 tf: 6.2~ ~ 

~d~ ::: tnbox' uı· cdc"cM epey 1 ne dersin':. Bu f;lahı:s, 1spanya. 
~H r ~)lcnmcl.tc idi. Bu tı>- hüklımctinin ilimnt ettiği bir a. 
"l'lıt hııı· ci1i1ebfür: ja.nın muho.fazaqı nltıncfo. bulu· 

1 4.\ ruııa !!iıt11ıu möttc- nuyordu. 
baktı. K~ı kaldırımda ll<l kişi 
duruyordu. M~an bunlaM ta~ 

- Artık sizin isminizi biliyo. 
rum Mister Morgan ! 

ya.ramazdık. 
(Devamı · , '' 



------- - -- ··-------------------------
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\K _,4#.,,.~..l · · =w ._. , ...... -.... et .! ·e+rt >n ')t j 

Galatasaray lngiliz 
takımını - vendi 

Kanije 
Muhcsarası 

narrnk kemal'in 
9allieettr1tm eııf'Pt 

(Bcıştarafı ı ind ~ahıferle J 
Oyun şlmdı daha ser1 ve daha can. 

1J oluyor. Her iki kale oe tctıllkt'ler 

pçlriyor. Bu arada osrna!l çolt g1l = 

r.eı btr kurter:ş yapıyor. 

t:1an • lurmız.ıllllLMD tılr ak.m~dn 

lnglliZ mtll.ls.tu tup'J ellr. tuttu. On 
sek!z pBB Uzennden çe:tııen t'rlkık 

nclcesız kn.lrycr. Vi! <!evre 2-J İng1 1 

ııazuııtyıtt) ııuMta terdi ~ 

"adm .. Mi,.1~ "1tı;llı. oovtı.ı. ru•r 
tlrk ıçtn trlimr kimır okurllM".Dk 
,,,, ınf'ııl> 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRıP, ROMA TiZMA 
ı 1zterin gnlıblye~il<' ro:ı:ı r.rdl. 

1 
rıaı;; :s• k1ırut t~EV ~ALJL KIRIKLIK VE SUTUN AGRILARINIZı OERHAL KESER. 

Top Ga•ataS4l'ay mllhaclmlcrind, 
nU boş vaziyette topu yaltatıyc.n 

,ıı.z:anfcr, sık.J bir şiltle ltnleye tıavn. 
ediyor. Top kalecınln elleri ara • 

;ından kornere gid.yo", Çekilen kor. 
, r netlcestz. bugUn oyun ~olı seri 
' zcvkU oluyor. 

cv-d Vt'r1 \' AfU't ıcıta~" 

IJPr Ktfdlli'ld.ıı mııunur 
iil1NCl O~\'HI. 1 

lklııc1 devrey<' Gaıatıı.sııruyWnr ay 
1 
.. _____________ .. 

icabında Gunde 3 Kate Ahnabilir. Her Yerde Pullu Kutuları brarJa Jıleyiniz.-' 

~~-.,.....--.~.-- .... ~ . .,, ...... f•w• 
nı kadro ile ç:tıtıln.r. Maç, çok beye • 
canlı oluyordu. G:ııatasarııylJla.r sol • ~~------~~--------------------------------------~----------------------------~-------------------_.-/ 

Oyunun yirmi Gitme: dakikasında 

• a.ıatasaray muavlnlertnın !azla dur. 
unluğundan lstıfade eden lngiliZ!er 
!tlncl gollerini yapıyorllll'. Bu golde 
<alec!nlıı hat.ası yolt. Bu gol bemen 
ıemcn kalenin burnunun dibinden o. 
:ıyor. 

Bundan sonra Galıı.tnanrn.yluar a • 
ı ılıyorlar. Ar:lfiD bir nkmı semeresiz 
alıyor. IngUlzler §!mdl nlsbeten M. 
im oynuyorlar. 
Galatasaraylı mUdntıler, topu mU • 

ıı&d.mterine gönderiyorlar. .?J.erlcez 
mtuıacım Cemil topu faz.la açtığın -
dan neUce atamıyor. 

Oyun mOt.ovazin her iki kale de 
tehllkell anıar geçiriyor, 

lngillzler sıkı bir akınla Galat.asa.. 
ray kaleatne mlyorı:ır. ıcaıe önUnde 
kimse yok. Osman, aahaJ.arımızdtı 

OOktandu göremedı.glmiz. bır fevk.al~ 

delikle muhakkak bir gole mt\nl olu.. 

'°r 
Oyunun 3f> lncı dııkikwımua maç 

baotakl ctdd~yeUnl kaybcd.yor gibi. 
Oalataearay mubııcımıen Lııguız 

kaleelnı sııuıtınyorıar. lngUlz mUcıa. 
.ftlerı az daha kendi kalelerine gol 
:yap:ıcn'dar. Nltekıf'" korner oluyor. 
Çekilen korner mUSbet b!r neUce ver. 
m.Jyor. San • kırmızılıl&nn tıUtUn 

gayreuerı neuce vermıyoı Ostu.ste 
yapılan bllcumtardan netice yok. Ce
milln topu ayağında fazla tut.ma&ı:ı.. 

daıı acmenı yok. Gazantertn gur.el 
bir ortalayışını İngtJl.Z kaleci dört 
kl§lnln ıırasıııdarı topu kurtarıyor. 

Bir lngıllz n ;.mmı hatalı aur.:t~ 

durduran Galatasaray o.ıeyb..lne tri • 
kik veriliyor. r'rikUt on seklz üze • 
rinde fakat Ingillzler bundan ıstı.ıade 
edemiyorlar. 

dall YBptıkıarı bir n l•ındn lngıı•N kn aaaaaaaaaaaaaaaeaaao11aaaaaaaaaaaaaCaaaaaaaaaawaaa-aaaaa•••············••a<1a&aaaaaaaaa• ...... ················-·································-·····-·-·····-· .... ---11-
........................................................... ·---···················· 

u. .... " lL. • ~-······························ .. ······················································~ 
ıc.sıne ındıler. Cemli sıkı bir §Ut çek. 

u, rake.t lııı;ııız lmlecısı ı;üzeı bir !1ii İstanbul Belediyesinden: gg 
kurtnrl§ yaparak tapu yaltnladı. Ulı .... 

b:~~~~ı::y~~r b~~~mı~·e~~et~~~: fü~ T aksfmdeki meıar,ık arsalarının Jm 
ıınrfedercl< lngill.z l;nlesını zorlud.ılar Eifi •••• 
Nihayet bu zorlayış 12 incı dakika- ,hH satışı ı lanı :.=:.=:.~; .. 
da oaıatnsıırnyn berd.bcrlfg-t tcm.ın et :m 
ti. i:i: l'angaltı: maluıTiesinln Şehit MUbt.nr soltıığında eski mezar.ıık ım. 

Mustafa.dan aıdı~ı b!r pnın Gazaı. 1 f :ji u"SSBl, tanzim edilmiş oınn lma.r plfinınıı göre blotuıı.ra ..aksim il! 
fer sıkı bir ~Utle gole cevtrdl. Stadı ffH >lwınrak olbabtak.i şn.rtJarı VCQhile binnlnr ıo.ıı:ı cdılmek üzcrt) İi!~ 
dolduran blnıercc bn.lk &an kırmızııı. .u: .apnı ızarf usullle arttırmaya konulmuştur. Her blok 46 met.re ve •·f• 
lan çııgıncıı n.ıkışıadııar. • I m: ~cnışıll\ a5 metre <k?riııllğindc bır seha te::kıı etnıcktedır. eem·. H.: I 

·ı·· :J :::f 
Oyuna bUyUlt bır şevkle dı:vaın o - :11=.: ın 9 p:ı.rç.'ldan ibaret olan bu blolıJnrdan her blrlnUl 23 metro cep. :ıs. 

den Ga1a•0 dnraylıla.r. beraberlllt sa • f::. 1:.!.,·.s / ........... ıc ve 8~ metre der1nl1~'1ndc olmak UZero iki parsele nyrıııp sa. 
yısında.n bir dalulm so:ı.ra teluıır bU. !ji! tıloa.Bl da mUmkUndUr. Her blokun meutı.ı.61 35X46 1610 metre !!i~ 
cuma geçtiler ve Fıı.ruguu merkeze ı1ıı •rıurabbaı olup ikiye tefriki balınde 2SX35 805 metre murabaı.. ı::i 
ltacıar gctırdtği topu 13 Uncu dakika. 'ı" .!f lır. Şimd.Uk bu doltuz blolttan l rıumarııtı blqlt aatış:ı ı,;ıkarrı. ü"'~: 

·- ' 1 ·ı· .• da Cemil, UU uıgillZ mUdoflliıl geçe •I•: .. ıştır. Beher metreııinJn mUharnmcn satış bedeU 150 llrn.,'lır. tık :: 
rek ağıa.rn takU. Çok kısa blr za~ ıU? ·<'ınlıınt mlkdan: 1610 metre murabbaı için 13,825 Ura ve 805 H!i 
zarfında mağlClbiyetten galibiyete sc 1 mı netre murabbaı için 7287 lıra 50 kuruştur. !bale 10/12/941 Saıı ii!i 
çen sar .·mmızıular sağdan soldan ij!i gllnU saat 15 de lstanbUJ Bcıccllyeııt Daimi EııcUmcnı Odaaındo ij~U 
yapukiarı sıkı hUcumıarıa İngıll.zlerı !:t: yapılacaktır. Buna ııit şıırtı:uıme ve projeıer 12 Ura S l:uru., mu ii: 
tıayretJer içinde bırakıyorlardı. ı hff lmbUinde Iırıar 1\fUdUrlUğUnden atmııb!llr. Şeraiti öğrenme!! ıste. :~:! 

27 nci dakikada Gaınuı.ısarıı.yhlar, m~ yenler her gün fstnnbUJ Belediyesi Zabıt \'C Muamelt'Lt MUdllrlU i!fi 
ll&ğdan bir akın yaptılar. Top Cemile 1 fü~ ğtı kaleminden maUimat alabıllrler. Tnllblcnn ilk teminat mak. j!a 
geldi, Cemil Gaza.n.fere nefiıı bir pas m: buz veya mektuplan lm:ı::ılı şartncı.ıne. prOJe \'eBUlre ve şartname ım 
verdı. Bu pustan 18tl!ade eden Go. • m~ mucibince ibrazı IAzımgeleıı diğer vesaik ile 2'190 numaralı kanu. m: 
za.nfer kuvveUI blr şüUe Gnlatasarn. İfü nun tarltat1 çevrf'stnde htıı.ıla.yacııklan tekılf mektuplarını ihale m~ 
ym 4 uncu go!UnU attı. İfü g{lnll Saat l4 de kadar Dnlm1 Encümene vermeleri U\zımdır. :m 

Gaıaıasarayuıa.r bu "'Olden sonra im ! .. ,1.1!. 0 (9!JG21 
biraz. gev~r gıtıı oldular. lngtlızler !fü :m .... ,. ............. ~="m::===----··~·· .. :~······· .. ······················-······ sık 8!k Galataannıy kalesini tehdit iiii!:i:E!!iEi!!~:!:!ffi!:t::E:.::!::::::~·::-·::a-c:m:mt::::::::::::::::::::::::::::ın:::::::: 
etmıye baııladllar. Osman gtı.zcl kur. -- 1 
tarl§l&r yıı.pıyordu. lngilızlcr bır a.ra. , - " 
ıık Gaıata.ııa.ray kalesını ı:ııt yağmu.' ·a ~rk .. ye ııtmilurıvetl 
nına tuttular. Fakat Galatasaray 

:nd: ~e~:a~V: ::ı~rd~ ZiRAA T BANKASI 
yel.!le oeUcelendl. 

Bu maçların re\'llD§I onUmUzdekl 
hafl& lstanbuld3 Galatasaray ata.dırı. 
da yapılacaktır. 

KundU9 tArilıl: iM&. - sennay.,,.ı: 1000.IJOO,()l)O l'Urk t.ıraaı 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirtıi ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para blriktırenlere 2x. 00 Ura lkram!ye verıyor. 

Kupa rnaçları 
lstanbill futbol aJanl·ğı tara· 

tından tertip edilen ve her ayın 
ılk haftasında oynanan kupa 
maçlarına dün Fenerbahçe sta • 
clında devam edilmiştir, 
Galataycçnler S -Sülcymaniyc O 

Günün ilk kaq;ıla§ması ikinci 
kümeden Gnlata Gençler ile bi
rinci kümed<?n Süleymaniye ara. 
smda yapılmıştır. 

Bu karşılaşma ümidin hilafı · 1 
na çok Çetin olmuş ve her iki 
ta.kım bütün çah§m !arına rağ • 
men ilk devreyi e-olsüz olarak 
berabere bitirmişlerdir. 

lkinci devrede kuvvetli rakip
lerine üstün bir oyun çıkaran 
Galata Gençler birbiri ardına üç 
gol yanarak müsabakayı 3---0 
ku.anrnahı muvaFffıl:; olmuşlar. 
dt 

<J:J u - A.urtulu:;J ı 
Günün ikinci maçı Vefn ile 

Kurtuluş arasında yapılmıştır. 
Bu m~a Vefalılar eksik bir 

ıcadro ile çıkmışlar \•e bu yüzden 

devre u - 4 lstanbulıipor lehi. 
ne kapandı. 

lkıncı devre mütevazin geçli, 
1stanbu1sporun üç golUne Topka.
pıl.lar da üç golle muknbclc et. 
tiler ve müsabaka 7 - 3 Istan= ' 
bulsporun ~alebesiyle bitti. 1 

J(a-.:1ımpa§a ~ - Taksim 2 
Günün son karşılaşmac;ı Ka • 1 

aımpaşa ile Taksim arasında 
yapılmıştır, 1 

Oyunun ilk devresi Kasımpa -
fiMin hfı.kimiveti altında geç. 
miş ve I<asımpaşalılar devreyi 
2 - O galip bitirmişlerdir. 1 

İkinci devre mütevazin olmuş 
ve her ıki takım karş·hklı oln • 
rak ikişer gol yapmışlar ve mü. 
sabaka 4 - 2 Kasımmışanın ga-
1.il>iyetile sona ermiştir. 

Dünkü at 
koşuları 

zayıf ra!tlplerine fazla bir tefev- An~ 7 (Vn~ut muhabirin-
vuk temin edememişler ve bütün cJcn> - Bugiln at koşulanrun ıo 
çal.şmalanna. rağmen birinci uncu.su lınvıı.nın soğuk olmas ruı. 
de\'reyi ancak 2 - O galip bitir. rağmen kain.balık bir seytrc.i ve 
mişlerdir. meraklı önünde yapıldı 

İkinci devr-e . birinciden r.ok tik koşudn Elhan bı.rind. Heves 
heyecanlı g~mış. zaman. zaman ikin<:i KUçtik Neriman llçllncü gel· 
Kurt;uluşlulnr Ve.fa kalesme teh- ı di. Gıı.nynn 11 O, plılse ıoo kuru~ 
likclı akınlar yapmı.,~nrdır. verdi 

Bu ara.da Vefanın yaptığı bir 1ki
0

nci koşuda Tal7.:an birinci. 
~ole. Kurtuluşlular da mukabc Ebussaluıı l..ltlr.ci I<uru UçüncU 
le etmişler \ e müsabaka da geldi. GMl an ı3o, pl: cır ııo ve 
3 - 1 Vefanın galc~sile .eona tlHl verdi. 
t.'l'Jlliştir. üçüncü ko~u<ia Ram:ın3 blıinci, 

lst. Spor 7 - Topkapı S Dandi ikinci, S'fU::ı.p llçfüıcü gcl-
Günün üçüncü karşılaı?mac1 t~i. Ganyan 120, pi "t"cler 105, 115 

1stnnbulsporla Topkap1 arac;mda ,·erdi. 
yapılmışt.r. Dördilı•cü koı a l.ı Gongadin bi· 

Hakem Şazi Tezcanm ıdarP. rınci AU "!.J k'ncl, Alemdar Ucün
etti~ı bu ı•rnça !stanbulı:ıporlu1ar cU g~ldi. G:ıo\·::ı.n t-;40, plfu3cler"ıs5 
bir iki oyuncusundan mt hrunı 120. 260 verdi. 
o arak l .kmı. tı. Brsinci l·cy ad:ı Bozkurt birinci 

Ziraat l.$ankasında kumbaralı ve thbıırııız Lnsıırrul nesapıarmda eo az 
:50 Uraaı t>U.lunanıara senecıc 4 defa çelttlccek ıtur"a ııe ~şağıııaıu 

' .. ' .. ' .. 
40 .. 

plAna göre lkramıye d:ıgu.ııo.caktır. 

500 ı.ooo ,. 1%0 .. MI ,. 4.MOO ,. 
603 ,. Z.000 .. l!!O •• l-0 ,,. 4.IJOO .. 
%60 
100 .. 

ı.ooo ., 
f,000 .. 

160 .. ıo .. S.200 .. 

DIKK.A T · Hesapıanncıaıu paralar btr sene ıçincıe 50 ııracıao l\ŞBğı 
dll{imtyenıcre 1ltrıımıye çıktığı takdırde c-o 20 razıııfilyte vertıeceıtUı. 

Keşıdeıer. 1l Mart. ıı Hl!.Zlran. ıı 8yıoı. 11 Bınncikanun tar1hıe 

rtncıe yapııır 

o~vlet Demiryolları Ye Limanları l~lctme 
Umum idoııresi ilanlar1 

Muhammen bedeli 88.00-0 ( Seksenseklz bin ı tlru olan 40 lOD lngııız be. 
ziri 21/12/l!lU Çarşamba gtlnU saat 16 .-~ kapalı uı.rl usulU ne Ankara'dıı 
tdnrc lıln::ı.sında satm ıılınacalttır. 

Bu l§e girmelt 18tcyenlcr.n 5G50 ( Beşbln altıyUz elll ı lira !ık muvııkkat 
teminat ıle kanunun tayin ettl~i ves!kn arı \'e tckllflennı nynı ı;1ln s:ı.at 14 
de ıuıdar Komisyon neısllğlne vermeleri 11\zımdır. 

şartnameler parıuıız o arak Ankara'dn Malzeme dalrcslndt>.n. Hıı.vdarpa. 
şa'd:ı TesellUm ve Sevk Şo!llğlnden dağıtılacaktır. (10719) 

IEv. KADIN ~"'·rAYDALı MALUMAT\ 

----.. Ucuz, ıeiZetli mutfak 
SOöUK TATLILAR 

Oyunu. Toplmpının hücumu ile Bora ik'ncı, Tun=ı üçüncU geldi'. 
ba..<jlandl).,a dı:ı. çok geı:rncden 1 G:uwan 21 :; pliı.sf•ler tlO, 130 ve { tincil terlib Lncirlc yapılmış dol. I yub atc§e bindirmeli. Kaynıı.tıb incir. 
lstaııbulsporlular haki.r.-?iycti :ıl. 130 ·\·croi ı~'fte bnhiste Gongadin ma t.l\tlısidır: ıer seregı glbı yumuşıı.drğı ve suyu 

k · k 1 • t • d l az kaldığı zamruı ocakdan tndlrmcll. 
ma ta muş u a a ug-rnıra ı ar. Bo· lrnrtu tu~ turnnlıır, bir liraya ~ on tnclrin roplan kopanlmnlı. 
Ve soldruı yaptıkları bİr akında nıı•k'.l:il l7,5 ljrn nldıl:ı.r. GUzclec yıknnmalı. Sud:ı.n çıluırılıb Yanm kupa çiğ sUt konularak soğu. 
İsmet ta.kımın·n birinri olür.l~ -o __ bir b k 1 1 ki ö•- mnsı için haliyle bmıkmau. Sonra ta. 
vap~ı. 

Bunu 10 uncu da.ldkada I<a 1 
11 :n yaptığı ik;nci gol takip 
.ti. 1 
Ve 38 h!c.i da.ki :ıda \'nkor 

'1lsi b!r hÜ"t!111ln tnk·mının Ü· r 
ilncil golünü dr ya-ıtı. D~vr~ 
nunn do-:nou K""lİr ı t bir ' 

ı;rol adedini Jorö ık rdt ve 

az Ira ı ma ı yumu:_.:aruu. ...., ki 
Beyoğlu 1-Ialkevi kır yandsn yenecek ka.dar ccvlz1çlnl hıı. bağlla çe b bır az çiçek suyu serp. 

ko~usu vıı.nda dGvmcIL Incırıer sap tarafm. mr. • 
- . 1 dan delinerek, içlerine dVvillmUıı ce. ============== 

13~\·c~ı_u Hnlkevı tarafınd~n vfzd~n al:ıblldlği kadar doldurmnlı, SAHiBi . ASt,•ı uc. 
t\!r~m (--cıılen kT turnuvacıı dun " J 

~·~Hrfa vapı mış \'C 3000 metre. t-lle Sivulıyarak lncirlere blr çekıdO.. Basıldıı?ı ver VAJU1 Matbaa~ 
d,.. TI ~. vdarpruı:ıdnn Raif, 5000 zen vermeli. Bır ıırra oıacnk §ckDde 
• C'trC'de Gnlııt&aravçt:ın Rıztt ı mnnaslb btr teps!yc veya tavaya d :-... 
:\1 kaut birinci olmm~lardır. meli. 'tlatUne çıkmcaya kadar su ko.-

Umumi nMrivatı idare eden 
Refik Ahmet Seveneil 

Kücük Tasarruf 
Hesapları 

19U tKRAMtYE PLANl 
KE!:;tnıı;;um: '! Şubat, 4 

'1ayt!>. 2 "ğu~W.. 2 lldn· 

ctıe,rtn tarihlerinde 
.apılır 

191% ln.tt~t t'EI.ERl ,_ 
ı adet 20-00 Liralık = 20:.ıo.- tJ 
a .. ıooo • - aooo.- • 
2 .. 150 .. - ı:>oo.- ,. 
8 " 500 • - ı:ıoo.- • 

10 .. 260 .. - ~-- • 

'° 100 - .. ooo.- .. 
~ • 

00 IWl -ı~·- • .. • 
200 :ı:ı - 6()00.- • - .. 
200 10 - 2()00.- • . 


